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Τά ανταλλασσόμενα περιοδικά καί τά προς αγγελίαν ή κρίσιν βιβλία άποστέλλονται 
πρός την Εταιρείαν, Άριστείδου 8, πρός τον διευθυντήν δέ μόνον τά χειρόγραφα. 

Κατ’ άπόφασιν του Διοικητ. Συμβουλίου, από τοΰ έτους 1956 οι Εταίροι κατα- 
βάλλοντες την πρός την Εταιρείαν συνδρομήν αυτών λαμβάνουσι τον τόμον δωρεάν. 

ΙΩΣΗΦ ΒΡΥΕΝΝΙΟΥ 

ΔΗΜΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΑΝΑΚΤΙΣΜΑΤΟΣ (1415 μ.Χ.) 

Ή περαιτέρω επανεκδιδόμενη «Δημηγορία συντομωτάτη περί τής 
Πόλεως άνακτίσματος», έδημοσιεύθη μέν τό πρώτον ύπό τοϋ πρώτου έκδο¬ 

του των Εύρεθέντων Ιωσήφ Βρυεννίου Εύγενίου τοϋ Βουλγάρεως έν τω Β 
τόμω (Λειψία 1768), σσ. 273 - 282, παραδίδεται δέ διά πολλών χειρογράφων. 
Έξεφωνήθη ύπό τοϋ συγγραφέως αυτής έν τώ παλατίω τής Κωνσταντι¬ 

νουπόλεως επί παρουσία τοϋ πατριάρχου Ιωσήφ Β' και των έν τελεί καί 
τοΰ κλήρου καί πάσης τής πολιτείας (των συνιστωσών τό κράτος άρχών), 

ού μακράν τής άνοίξεως τοϋ 1415 Γ 
Τό κείμενον έχώρισα εις παραγράφους, ών προέταξα περιλήψεις, 

έβελτίωσα δέ ώςπρός τήν στίξιν καί είςτινα σημεία. Τό άκολουθοΰν γλωσ- 

σάριον βοηθεΐ εις τήν ερμηνείαν, αί δέ παραπομπαί είς τήν Γραφήν δεικνύουν 

τάς ρήσεις άς έπεκαλέσθη ό ομιλητής. 
Έν όλίγοις ή άρίστης ρητορικής κατασκευής αΰτη ομιλία τοϋ Βρυεν¬ 

νίου, μή έχουσα θεολογικόν παντάπασι χαρακτήρα, άλλ’ άποβλέπουσα είς 
τήν ένίσχυσιν των προσπαθειών Μανουήλ τοϋ Β' ν’ όντιμετωπίση τυχόν 
έπίθεσιν των Τούρκων κατά τής έχούσης έρειπωμένα τά τείχη Κωνσταντι¬ 
νουπόλεως, έδει νά γίνη εύρύτερον γνωστή καί νά συσχετισθή πρός τε τήν 
πολιορκίαν τοϋ 1425 (ή όποία άπέτυχε καί διότι τά τείχη είχον έν τω μεταξύ 
έπισκευασθή) καί πρός τήν αλωσιν τοϋ 1453, ότε τά τεχνικά μέσα Μωάμεθ 
τοϋ Β' καί ό πολλαπλάσιος τών άμυνομένων επιτιθέμενος τουρκικός στρατός 
ήσαν υπέρτερα τής άντοχής καί τής άμύνης τών πολιορκηθέντων. Έτι δέ 
κατ αύτήν τήν συγκέντρωσιν ού μόνον ήτο παρών (πράγμα δπερ δέν δηλοϋ- 

ται διά τοΰ τίτλου) αλλά καί ώμίλησεν ό βασιλεύς πρός τούς συγκεντρωθέν- 

τας, δείκνυται έκ τής πρώτης παραγράφου. 
Έκ τής δημηγορίας δέν έξάγεται έάν γίνεται έν αυτή λόγος περί τών 

χερσαίων τειχών (Θεοδοσιανοϋ τείχους πρός τήν Θράκην) ή περί τών 
περιβαλλόντων κατά τόν Βόσπορον καί Κεράτιον τήν Κωνσταντινούπολή 

1. Πρβλ. Ν.Β. Τωμαδάκη, Σύλλαβος Βυζαντινών μελετών καί κειμένων, έν 
Άθήναις 1961, σ. 586. Ό Βούλγαρις έτοποθέτει τόν λόγον μεταξύ 1419 -1420. 
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θαλασσίων τειχών. Πιθανώτατα όμως πρόκειται περί του διπλού Θεοδο- 

σιανού τείχους του προς την ξηράν, έξ ής ανεμένετο καί ή διά στρατού 
έπίθεσις. Βασικά έργα του τείχους τούτου ήσαν οί πύργοι αυτού (οι του 
εξωτερικού δεν άντεστοίχουν πρός τούς τού έσωτερικοΰ, καί ούτως ή 
άσφάλεια ήτο μείζων), οί όποιοι καί εύκολώτερον ήτο νά ερειπωθούν. 

Συγκινητική είναι ή έκκλησις του Βρυεννιου πρός τούς Βυζάντιους, 

πρός τούς οποίους ύπομιμνήσκονται τά παραδείγματα τών άρχαίων Ελλήνων 
έθνικών (ούδέν έκ τής Ρώμης ή τής Ανατολής), δι ών έσώθησαν κατά και¬ 

ρούς αί Άθήναι, ή Σπάρτη καί αί Θήβαι. Ό διάδοχος τού Γρηγορίου Παλαμα 
και διδάσκαλος τού Μάρκου Ευγενικού (ραίνεται Ελλην τό γένος, καί έκ 
τού παραδείγματος τούτου, συνειδητός, καί φυσικά οί άκούοντες τήν όμιλίαν 
άρχοντες καί κληρικοί τών τελευταίων παλαιολογείων χρόνων. Χαρακτηρι¬ 

στικόν όμως είναι ότι μεταξύ τών άκμασασών μεγάλίον πόλεων, ών μεγίστην 
εόρίσκει τήν Κωνσταντινούπολή (§3) δεν άναφέρει ούτε τάς Αθήνας, 
ούτε τήν Αλεξάνδρειαν (αν μή κρύπτεται αΰτη υπό τό λήμμα «Αίγυπτος»). 

Αξιοσημείωτος δέ ή τάσις τού Βρυεννιου νά επιδεικνύη γνώσεις φυσικής, 
γεωγραφίας καί αστρονομίας (τό τελευταΐον συνάγεται έκ τών παραβολών), 

αί όποΐαι γνωρίζομεν ότι πλήν τής γραμματικής, τής ρητορικής, τής 
φιλοσοφίας καί δή τής θεολογίας τώ ήσαν οίκεϊαι. 
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ΙΩΣΗΦ ΤΟΥ ΒΡΥΕΝΝΙΟΥ 
ΔΗΜΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΤΟΜΟΤΑΤΗ, 

Εις τό αυτό ρηθεϊσα Π αλάτων, επί παρουσία τοϋ Πατριάρχου και τα)ν εν 
τελεί και τον Κλήρου καί πόσης τής Πολιτείας 
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΗΣ ΠΟΑΕΩΣ ΑΝΑΚΤΙΣΜΑΤΟΣ 

Πρόλογος. Μετά τον βασιλέα καί τον οικουμενικόν πατριάρχην ό 
1 Ιωσήφ Βρυέννιος όμιλεί πρός τούς συνελθόντας περί της ανάγκης της 
επισκευής τού τείχους της Κωνσταντινουπόλεως καί εξηγεί διατί. 

5 1. "Οσα μεν ή τον άγιωτάτον πατριάρχου φωνή καί ή τον κρατιστού 
ημών αντοκράτορος γλώττα περί τον προκεψένον τής Πολεως άνακτίσμα¬ 
τος διεξήλθε, πάντα καί πλήρη σοφίας καί ρητορείας αναπλέω, καί πεϊσαι 
δυνάμενα καί λιθίνην ψυχήν, εργοις αντίκα πληρούν τά τοντοις λόγοις ρηθεντα 
ψιλοΐς. ταντη τοι τοντοις ούτε προσθεϊναι δεϊ, ονθ' νπαλλάξαι τί τό συνολον, 

10 οντ άφελεϊν απ' αυτών οϋτως εϊσίν αναγκαία, οντω σαφή, οντω σύντομα, 
οϋτω τής άληθείας μεστά. ώς δ’ &ν δέ καί αύτοί μή δόξωμεν ηλίθιοί τινες 
είναι ή άλογίας έγγύς, ή καί μή βούλεσθαι σννιέναι τών είρημενών τόν νουν, 
τά τον αυτόν σκοπού έχόμενα καί ταντά τοϊς λεχθεϊσι σχεδόν διεξιμεν, και 
τοϊς μεγάλοις αμέσως υμϊν καί δι’ υμών τώ τής Πόλεως δήμιο παντι. 

Εγκωμιάζεται ή έπτάλοφος Νέα Ρώμη, ή προστατευομένη άπό 
τήν Θεοτόκον, ή βασιλεύουσα, ή έδρα τού πατριάρχου, του γένους καί 
παντοίων αγαθών παραγωγός, ή κοινή τροφός τών Όρθοδόξων. 

15 2. "Οτι ή μεγαλόπολις αϋτη καί Πόλις πασών τέον υπό τον ήλιον πό¬ 
λεων καί πολυώνυμος έστί Πόλις καί μεγαλώνυμος* Πόλις γάρ έστί τοϋ με¬ 
γάλου βασιλέως Θεόν, περί ής δεδοξασμένα λελάληται καί άξιάκονστα ήκου- 
σται. Πόλις βασίλισσα αϋτη, τή τον κόσμον δεσποίνη τή Θεοτόκω έκ πρώτης 
άνατεθεΐσα καταβολής, έπτάλοφος Πόλις καί Βνζαντίς καί Κωνσταντίνοι- 

20 πόλις καί πόλις κρατίστη τον κραταιον καί αγίου ημών αντοκράτορος. Πόλις 
τής οικουμένης ή άγαλμα, τής καλλονής ή έστία, τό πρόσκαιρον τής τρυφής 
χωρών, ή ξένη θέα πασέύν χαρίτων, τον ήμετέρον γένους το έδαφος, τό τών 
άγαθών πρύτανεων, όμόροις τό θέλγητρον, και αλλογενεσιν ηδντατον λαλημα 
Πάλας αγία καί μητρόπολις πιστή, νέα τε 'Ρώμη καί νέα Ιερουσαλήμ ή αντή’ 

17 ΨαλμοΙ 86 (87), 3. 
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25 γη αγαθή καί καλή γή ρέουσα μέλι και γάλα, και πηγή πανζοδαπών άγαθών' 
ορος Ζετυρωμενον καί πίον' δρος δασύ και κατασκιον, ορος άγιον, εν ω ο 
των όλων Θεός κατοικεϊν ήρετίσατο' κοινή πατρϊς και μήτηρ και τροφός 
των ορθοδόξων Χριατιανών. 

Ώς εις τάς δωδεκάδας των ζο:>δίο:>ν, των μηνών, των όρέων, των 
ποταμών, των νήσων, των άνεμων κλπ, προέχει εις, ουτω μεταξύ των 
δώδεκα μεγαλυτέρων πόλεων της Ανατολής καί τής Ρώμης προέχει 

ή Κωνσταντινούπολή. 

3. Των δώδεκα ζωδίων ό Κριός βέλτιον' των δώδεκα μηνών ό Μάρτιος 
30 πρώτος■ των δώδεκα όρέων ό Καύκασος μείζων' τών δώδεκα πελαγοόν Ω¬ 

κεανός τό άπέραντον- τών δώδεκα νήσιυν εύρυτέρα ή Ταπροβάνη' τών δώδεκα 
ποταμών ο Γάγγης πλουσιοπάροχος· τών δώδεκα άνεμων 6 απηλιώτης ήσνχώ- 
τερος' τών δώδεκα λίθων τό τοπάζιον τιμιώτερον- τών δώδεκα ένώσειυν 
ή καθ' νπόστασιν έξοχος- και τών άνά την οικουμένην μεγίστων δώδεκα πό- 

35 λέων ή νέα 'Ρώμη άγιωτέρα' τίνες ανται; αϊδε' Νινευι, Βαβυλών, Σονσα, 
Έκβάτανα, Εκατόμπυλος, Αίγυπτος, Κτησιφών, Έδεσα, Χαλκηδών, Αντιό¬ 

χεια, 'Ρώμη καί Κωνσταντινούπολή. 

Ή Πόλις υπερέχει καί διά τάς άρχάς, καί διά την Εκκλησίαν 
(έξ ής πηγάζουν πάντα τά αξιώματα) καί διά τον πλούτον, την μαθη- 

σιν, τά ιερά καθιδρύματα, διά την γεωγραφικήν της θέσιν, διά τά 
κειμήλια, ιερά λείψανα, την ορθόδοξον πίστιν. 

4. Καί ϊνα τό ταντης εξαίρετου σνντόμως 6μου και διά πλειόνων έπι- 

γνώτε εικόνων, ώδε προσέχετε μοι τον νουν- δν λόγον έχει ό μεν ονρανος εν 
40 κόσμω, ό δέ ήλιος έν τώ ούρανω, ό δέ παράδεισος έν τή γή, τό κοινόν έμπό~ 

ριον έν τοϊς κλίμασι τής γης, ή μητρόπολις έν τή επαρχία, ή ακρόπολις έν τή 
πόλει, ό λιμήν έν τώ πελάγει, τό πανδοχείου έν τετραόδοις, τό ταμιεϊον έν τή 
οικία, τό διδασκαλείου έν τή πολιτεία, τό θέατρον έν ταϊς πανηγύρεσιν, ή 
άρμονία έν τοϊς μέλεσιν, ό οφθαλμός έν τώ προσώπω και ή κεφαλή έν τώ σώ- 

45 μάτι, τον αυτόν άρα λόγον, πρός τε Θεού και ανθρώπων, πλουτεϊ αυτή τών 
πόλεων ή μεγάλη πρός παν απλώς τό οίκονμενον. Εντεύθεν γάρ πανταχον 
πάσαι αΐ πρός τής έκκλησίας άξίαι μερίζονται, πατριάρχαι, μητροπολϊται, 

25 Έξοδος 13,5. 
26 Ψαλμοί 67 (68), 15. 

ί 

επίσκοποι, ηγούμενοι, ιερείς, διάκονοι, υποδιάκονοι, και παντός κλήρου σύ¬ 
στημα- ένθεν πάντα σννίσταται τά τών έν τελεί τάγματα και τά τών υπέρ αυτά 

50 αξιώματα, αύτοκράτορες, βασιλείς, δεσπόται, σεβαστοκράτορες, καίσαρες, 
τοπάρχαι και σατράπαι και απλώς κοσμικόν παν αξίωμα- ώδε πάντα τά τής 
σοφίας μέρη, τά μαθήματα πάντα, και πάσαι αί έπιστήμαι, ώς έκ τίνος άναβλύ- 
ζουσιν άενάον πηγής, και παίδευσις, φρόνησις, ευγένεια, δόξα και πάσα αρε¬ 

τήΑνατολή και δύσις, άρκτος και μεσημβρία, ό τετραπέρατος κόσμος 
55 στανροειδώς ενταύθα συνάπτεται- γαϊαι διτταϊ καί θάλασσαι δύο σννδεσμουν¬ 

τοί κοσμίως καί εις τούτον θαυμασίως τά πάντοθεν άκρα συνέρχεται’ δεύρο 
τών του Θεού θεραπευτών όράται τό κοιμητήριον καί τό τής Θεοτόκου ιδιαί¬ 

τατον τέμενος, ή έσθής αυτής καί ή ζώνη- τον δεσπότου Χρίστου ό χιτών, 
τά ίμάτια, τό έκ τής πλευράς αυτόν ρεΰσαν αίμα, ό σταυρός, ή λόγχη, οί ήλοι, 

60 6 σπόγγος, ό κάλαμος’ τών πανταχον γής τελειωθέντων άγιων μερίδες λειψά¬ 

νων, σωτηρίας έχέγγυα' δεύρο τής ορθοδοξίας ή βάσις, ή κορυφή τών δογμά¬ 
των, ή τής θεολογίας ακρώρεια- καί τί δει λόγους μάκρους άλλως περί πρα¬ 
γμάτων διεξιέναι, όταν αυτά τά πράγματα πάρεστι καί ή αΐσθησις μαρτυρεί; 

Εγκωμιάζονται τά καθιδρύματα, τά μεγάλα (ιδιωτικά) οικοδο¬ 

μήματα, τά ιερά καθιδρύματα, ή εύλάβεια τών κατοίκων τής Κων¬ 

σταντινουπόλεως καί ό καλός αυτών χαρακτήρ. Ώς φωστήρες φωτίζουν 
αυτήν ό βασιλεύς καί ό οικουμενικός πατριάρχης τούς οποίους περιβάλ¬ 

λουν στρατιωτικοί, κληρικοί, άρχοντες, ό λαός. 

5. Θέασαι πας ό φιλοθεάμοον καί τών έμών λόγων ωτακουστής τά κάλλη 
65 τής Πόλεως ταντης άμα καί τά καλά, την θέσιν, τήν χρήσιν, τήν τέρψιν, τό 

μέγεθος, τήν ποικιλίαν, τήν ευκρασίαν πρός πάσας τον έτους τάς ώρας, τήν 
καλλονήν, τήν φαιδρότητα' ϊδε τους ξενώνας, τούς παρθενιώνας, τά φροντι¬ 
στήρια, τάς αγίας μονάς, τό τών εκκλησιών πλήθος, τάς βάρεις, τάς πνρ- 

γοβάρεις, τους μετεώρους τών οίκων, τους κήπους, τους παραδείσους, τάς 
70 κυπαρίσσους, τά αλσεα' θαύμασον τών ενγενίδων τήν σωφροσύνην, τών Θα- 

λαμενομένων τήν φυλακήν, τήν ενλάβειαν τών μοναστριών, τους παννύχους 
ήχους τών μοναχών, τήν ευταξίαν τον κλήρου, αρχιερέων τήν σεμνότητα, 
ιερέων χορούς καί τήν τών καθ' αυτούς ζώντων έν Χριστώ κεκρνμμένην ζωήν’ 

κατάμαθε του λ>.αοϋ τό πειθήνιον, τό πρός τούς πάντας φιλόστοργον τών πολι- 
75 τών καί προσηνές καί φιλαλήθες καί καλωθελές, τής πολιτείας τήν παίδευαιν, 

τήν κατάστασιν τών άρχόντων, τών βασιλέων τήν γαληνότητα' καί πρός τού- 
τοις τάς συνεχείς έορτάς, τών αγίων τά θαύματα, τών ιερών σκευών τό πολυ¬ 
τελές, τό τών θείων εικόνων σεβάσμιον καί τών αγίων παθών τήν υπεροχήν- 
τί δέ μή λέγοϊ δ, καν ό λόγος σιγήση, σιγών το πράγμα βοα ; δεύτερον οιδα 
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80 στερέιομα ταύτην τήν Πόλιν εγώ, και τον αιθεριον εκείνον σώματος παραλ- 
ληλον άντικρυς' εν η ώς δύο μεγάλοι φοιστήρες τών Εκκλησιών η μεγάλη 
καί τούτο δη το βασιλέων οίκειότερον δέ εϊπεϊν, ο οικουμενικός ούτοσί καί 
ό κραταιός ημών αύτοκράτωρ αυτός, ό μεν τάς ψνχάς, ό δέ τα σώματα κατα- 
φωτίζει τών νπ αυτούς, καί πάντα πιστόν καί περιθάλπουσιν οι άμφότεροι 

85 καί ζωογονούσιν αστέρων δέ οι κύκλοι τούτων χοροί, τον μέν ό τών συγκλη¬ 
τικών κύκλος καί παν το στρατόπεδον, του δέ ό τον κΛήρου κατάλογος καί 
πας ό λαός, καίγε περί παν τό στερέωμα τούτο άδυτα πέπηγεν άστρα καί το 
καλόν ύπερλάμποντα, τών σεβάσμιων μονών και τών ναών η πληθνς. Τοιαντη 
ημιν η Πόλις ώς έν συνάψει εϊπεϊν καί τά τοιαϋτα έν ταύτη καλά περιέχεται. 

5Η Πόλις, λόγω παλαιότητος, έσαθρώθη κατά τά τείχη, τά όποια 
χρειάζονται άνακαίνισιν. Τούτο είναι καθήκον τών πολιτών, ως υιών 
ττρός γηράσασαν μητέρα. Τούτο απαιτεί και το καθήκον προς το εν 
τη Πόλει πλήθος, διότι ό βοηθών την άνακαίνισιν τών τειχών ευεργετεί 
πλήθος χριστιανών, οίκούντων αυτήν η προσφυγοντων εν αυτή, και τα 
περιλαμβανόμενα έν αύτώ ιερά καθιδρύματα. Έάν παραμέλησή τοΰτο το 
καθήκον καϊΐπεριορισθή εις την ιδιωτικήν ευμάρειαν, κινδυνεύει νά ίδη 
τήν Πόλιν εις χεΐρας τών εχθρών, οτε ούδέν θά μείνη έκ τών ίδιωτικώς 

άνεγειρομένων. Καί ή Πίστις θα κλονισθή. 

90 6. Άλλ3 ή οντω καί μεγάλη καί καλή καί εξαίρετος πόλις, τείχει καί 
πνργοις κύκλονμένη σαθροϊς, δεϊται τής παρ ημών ανακτισεως, οϊα τις μητηρ 
δι εξιορον ηλικίαν τής έκ τών οικείων τέκνων γηροκομίας αυτής" διά τοι 
τούτο συνδράμω μεν πάντες παρακαλώ, σπεύσωμεν δλω ποδί, ποιήσω μέθα 
έρανον, νποστηρίξωμεν ήδη γεγηρακυϊαν καί συγκύπτονσαν ημών τήν μητέρα, 

95 δώμεν αυτή χείρα, πιπτούση διά τον χρόνον, αποδώ μεν αυτή τα θρεπτήρια 
έν τώ γήρα" τούτον γάρ χάριν ημάς εις τοδε παρηγαγε και η?\.ικιας και γνωσεως 
καί παιδεύσεως- περιποιησώμεθα ταύτην ούν, τούτο καθ' εαυτόν ημών έκαστος^ 

διακρίνων, ότι ό τιθέμενος λίθον επί λίθω έν ταύτη, ου μονον αλήθεια και 
πράγματι κτίτωρ τής Πόλεως γίνεται, αλλά καί πασών τών εντός έν ταύτη 

100 αγίων μονών καί εκκλησιών καί πρός γε τούτοις πάντων τών έν ταύτη καλών 
καί ψύλαξ καί κηδεμών καί έπίτροπος, καί μόνον εί μέλλοι τό κατά δύναμιν 
πράττειν Ισον λήψεται τον μισθόν, ονκ έλάττονα τοις έκ βάθρων τήν Πόλιν 
καί τά έν αυτή ιερά άνεγείρασιν. 'Όταν τήν οικίαν άνακτίζης τήν σήν, ή τον 
διαιρέτην τον άμπελώνος ή τον κήπου του σου, σαντόν ωφελείς μόνον, ούδένα 

105 άλλον τών οίκητόρων τής Πόλεως" ήνίκα δέ πύργον ένα θέλησης ανακαίνισαν 
ή μίαν έπαλξιν γοϋν τών έν τώ τείχει ταύτη ς σεσαθρωμένων, καί σαντόν 
καί τήν γυναίκα καί τον νίόν καί τήν θυγατέρα καί τον περίβολον τής οικίας 
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καί τον ένδοθεν κήπον καί τον αμπελώνα καί τήν οικίαν αυτήν καί τά έν αυτή 
πάντα περιφρονρεϊς καί προσέτι τους γείτονας πάντας, τους φίλους, τούς σνγ- 

110 γενεΐς, τάς χήρας, τά ορφανά, τους παρθενώνας, τά μοναστήρια, τά προσφάτως 
ενταύθα πρόσφυγάν τα αιχμάλωτα" καί τολμώ ?>εγειν, οτι και τής ορθοδόξου 
πίστεως κ?ωνονμένης, άντιλαμβάνη τό κατά δύναμιν' επει, ταυ της τής Πόλεως 
Ισταμένης, σννΐσταταί πως αυτή καί ή πίστις ακραδαντος' εδαφισθεισης δέ 
ή άλούσης, άπερ, Χριστέ μου, μή γένοιτο ! ποια έσται ψυχή κατά τήν πίστιν 

115 ακλόνητος ; 

Προτροπή πρός όχύρωσιν της Πόλεως, δι* ής θά εξασφαλισθοΰν 
καί τά έν αυτή. Παραδείγματα έκ της Ελληνικής αρχαιότητας. Ούτως 
επραξαν οί πρόγονοί μας Έλληνες καί έσωσαν τας Αθήνας, τας Θήβας, 
τήν Σπάρτην. 'Η παραμέλησις τών κοινών φέρει τήν καταστροφήν τών 

ατομικών. 

7. Ονκονν, επιμελούμενος τής οικίας τής σής, επιμεληθητι και τής 
Πόλεως' άσφαλίζη τον ταμείου τήν θύραν όψέ, μή διαρπαγή τα εντός ; προ- 

νοήθητι καί του τείχους, ιός αν μή ανάρπαστος γένη αθροον αυτός και παντα 
τά σά’ άνεωγμένης τής θύρας καί μηδενός έφεστώτος, πρόκειται πάσι τα 

120 ένδον τοις διαρπάζειν έθέλονσί' καί, πεσόντος τον τείχους, τον κεκλεϊσθαι 
τήν θύραν ονδέν όφελος- τών έν τφ τείχει πύργοον έστώτων, τών τήν πόλιν 
οίκούντων έν ασφαλεία οί θησαυροί" καταρραγεντοον δε τούτων, τα έν τοις 
ταμείοις αυτών πάντα φρούδα καί έωλα· αμελεί έάν θέλης είσέτι διαμένειν τό 
γένος καί τό του γένους καύχημα ϊστασθαι ταύτην τήν Πόλιν, στερέωσον 

125 ταύτην κύκλω καί πύργωσον ασφαλώς, ει φιλείς τών θειων ναών την ευπρέ¬ 
πειαν περιχαράκωσον τό τούτων οχύρωμα καί νψωσον τον φραγμόν' ει προ- 

νοεϊ τών Ιδίων, καί τοον κοινών προνοηθητι και μαλιστα της πατριδος οντω 
γάρ Περικλής καί Θεμιστοκλής καί 3Αλκιβιάδης και Κιμων, Επαμεινώνδας 
τε καί Λυκούργος καί πάντες οί τών 'Ελλήνων εξαίρετοι τών Ιδίων έπεμελονν- 

130 το πατρίδων" όντως οι ταντης τής Πόλεως οικισται, οι τε αυτοκρατορες λέγω 
καί πάντες οί νπ αυτούς, των οικείων αμελούντες πολλακις πραγμάτων, πολ- 

λήν έποιούντο πρόνοιαν τών κοινών’ τούτο και σοφώς και σαφώς επιστα- 
μενοι, ότι τού κοινού συνισταμένου ή καί αμελούμενου και το τίνος ίδιον συνι- 
σταται τώ κοινω ή σνναπόλλυται πάντως" ον μην το αναπαλιν, ηγουν τηρούμε- 

135 νον τον ίδιον ή φθειρόμενου, τό κοινόν τώ ίδίω ταντοπαθεϊ" δθεν οντω πρατ- 
τόντων, ϊσταντο μέν αί 3Αθήναι, ιστατο δε Σπάρτη, ισταντο Θήβαι, ιστατο 
αυτή ή ήμετέρα μητρόπολις, ώς ϊστασθαι ταύτας εχρήν άφ ον δέ ήμέληται 
μέν τά κοινά, έκαστος δέ μόνον τών ιδίων έσπενσεν έχειν τήν επιμέλειαν, 

ωχοντο μέν έκεϊναι, ισταται δέ αυτή, μακροθνμονντος έτι τού Θεού. 
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Μή προφασιζώμεθα οτι οί φίλοι μας ή οί πλούσιοι δεν συμ¬ 

βάλλουν εις τον έρανον. *Η Πόλις ομοιάζει μέ πλοΐον καί εάν τούτο 
ναυαγήση θ’ άπολεσθοΰν όλοι οί έπιβάται του. Μή άναβάλωμεν, μή 
άδιαφορώμεν, δώσω μεν 6,τι δύναται έκαστος, καί προσωπικήν εργασίαν 
ακόμη, προθύμως καί άβιάστως καί άγογγύστως, διότι πρόκειται περί 

εράνου. 

140 8. Διά ταϋτα οϋν σπεύσωμεν θάττον άντιλαβέσθαι αυτής" μή εΐπης 

διατί ό δείνα πλούσιος καί ό δείνα μύγας, πλειστα δννάμενοι, ου Θέλονσι 
τούτο ποιεΐν ; άλλα νόμισόν ταυτήν τήν Πόλιν όλκάδα είναι σεσαθροψένψ 
καί έν θαλάσση μακρα κινδυνενουσαν υπό κυμάτων συντριβεσθαι" πλωτήρας 
δέ ταύτης πάντας ημάς, πλουσίους λέγω καί πένητας" μή δύναταί τις των 

145 πλεόντων έν ταύτη έν τω καιρω τής τρικυμίας εύλόγοκ προβάλλεσθαι διατ1 

των αρχόντων ό δείνα τόσα χρήματα καί τόσα εχοον μή καινονργεϊ τά σαθρά 
τής νηός ; ούδαμώς 1 άλλ' ώς έκαστος έχει δυνάμεως, ταντης επιμελείται 
κατά σπονδήν οντω κάντανθα χρεόν και φρονεΐν καί ποιεΐν ημών έκαστον- 

έπιμελείας χρεία συντόμου και συντόνου άλλ3 ονκ έγκλήσεοις- και μή άνα- 

150 δνεσθαι μηδέ μέλλειν ποσώς· ή γάρ αναβολή έν τοΐς κινδύνοις ταχύτερον 
έπάγει τον Θάνατον. Ως άν δέ μή ρήμασι μόνοις άλλα καί πράγμασι παρα¬ 

στήσω τό έμόν προς τήν κοινήν ημών πάντων μητέρα καί χρέος καί ψίλτρον 
εγώ, διά μέν τώνδε τών ρημάτων ήδη τό ψίλτρον δηλώ, διά δέ τών χρημάτων 
ήδη τό χρέος πληρώ" καν άπαιτοίη προς τούτοις μοι καί τροφεία, γ,ερσί καί 

155 ποσί καί ώμοις τό κατ έμήν δνναμιν υποστηρίξω μου τήν μητέρα καί ονκ 
έάσω καταπεσεϊν ! καί αυτοί δέ ώς έκ συνθήματος άπαντες, τή τον πρά¬ 

γματος ε ΐκοντες άπαραιτήτψ ανάγκη, ό μέν πολύ εις τον έρανον τούτον, ο δέ 
ολίγον καταβαλέτω, μόνον έκ προαιρέσεως άγαθής, μόνον μετά ψυχής έλευ- 

Θέρας, τό κατά θέλησιν έκαστος τήν οϊκείαν' μή μετά γογγυσμού, μή έκ τίνος 
160 βίας, μή έξ ανάγκης■ ιλαρόν γάρ δότην αγαπά δ Θεός. Παύλον τούτο τον 

θείου φωνή· ού γάρ όπαιτοϋμεν ανθεντικώς, αλλά παρακαλοϋμεν αδελφικώς 

απαντας επί τό πάσι συμφέρον. 

Συναγερμός άς γίνη διά τον έρανον καί άς παρακίνηση έκαστος 
τον συγγενή καί φίλον του, οί έξομολόγοι τούς έξομολογουμένους πι¬ 

στούς. Ό κίνδυνος δεν είναι άμεσος, άλλα πρέπει νά ληφθή έγκαιρος 
πρόνοια. Διότι άν ή Πόλις μείνη άπεριτείχιστος θά γίνη λεία τών 

εχθρών. 

160 Β' Κορινθίους 9, 7 καί άλλαχοΟ. 
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9. 'Όθεν, υποψίας άπάσης άνηρημένης, διαγείρατε προς τούτο καί γυναί¬ 

κας οί άνδρες, καί μάλλον οί τους έκείνων δεχόμενοι λογισμούς, οί πνενματι- 

165 κοί' τούς έν ταϊς ένορίαις υμών δυνατούς οί άρχιερεΐς, τους γειτονονντας οί 
γείτονες, οί φίλοι τούς φίλους, οί συγγενείς τούς εαυτών συγγενείς καί πάντες 
άλλήλους καί έκαστος έαυτόν' έπεί καί ίδιον έκάστω τούτο τό έργον έστϊ 
καί πάσι καί πάσαις προδήλως κοινόν. Είπατε τοΐς έπερωτώσι καιρός ειρήνης 
έστί' τις οϊδε τό μέλλον ; άρπάσωμεν τον καιρόν, χρησώμεθα τή έκεχειρεία 

170 εις δέον οτι ώσπερ τούς έν εύδία πλέοντας καί τά προς τον χειμώνα δει εχειν 
έτοιμα, οϋτω τούς έν ειρήνη ζέοντας καί τά προς τήν διαμάχην ετοιμάζειν χρή 
βοηθήματα" έπεί ώσπερ τά τών άπόντων άνθρώποον πράγματα κτήματα τών 
παρόντων έστίν, ούτως αί ήμελημέναι τών πόλεων αρπάγματα τών νπεναντίων 
εσταΐ’ καί ώσπερ οί επί καλώ σπουδάζοντες τοΐς έμπροσθεν έπεκτείνονται, 

175 οντοις οί τών οικείων αμελούντες πραγμάτοη> εις τό κατόπιν άναποδίζονσιν 
δθεν σπουδάζοντες μέν καί τών εναντίων περιγ ινόμεθα, άμελούντες δέ εαυτών 

καί μηδενός ένοχλούντος φθ&ιρόμεθα. 

Μέμφομαι τούς πλουσίους των τελευταίων τριάντα ετών (1385 - 

1415), ώς έπιδιδομένους εις ίδιωτικάς άνεγέρσεις μεγάρων, ενώ μόνον 
10 από αυτούς θά ήρκουν κατά τήν περίοδον ταύτην ν’ άνακτίσουν διά 
χορηγίας αυτών τά έρειπωθέντα τείχη. "Ας λάβω μεν παράδειγμα τήν 
έπιτευχθεΐσαν προσφάτους (1415) όχύρωσιν τού Ισθμού τής Πελο- 

ποννήσου υπό Μανουήλ Β'. Περιμένετε ν’ άρχίση ή έπίθεσις διά νά 
αρχίσετε νά κτίζετε ; Εντός μιας έβδομάδος οί Τούρκοι θά δυνηθουν 
νά καταλάβουν τήν Πόλιν καί θά χαθούν μετά των υλικών άγαθών καί 
τών ιδρυμάτων, τής βασιλείας καί τού πατριαρχείου, ή έλευθερία, ή 

τιμή καί ή δόξα τού γένους. 

10. "Αψασθε ούν μετά προθυμίας τοϋ έργου καί μή τε πρός τό τοϋ πρά¬ 

γματος άπίδοιτε δυσχερές καί τήν τών υλών σπάνιν, μήτε πρός τήν τών συνε- 

180 φ απτό μέν ων ήμϊν όλιγότητα’ άλλ,ά λογίσασθε τάληθές' ώς εί δέκα τινές άφ 
υμών τών πλουσίων άρχόντων, προ τών τριάκοντα τούτων ετών έναρξάμενοι, 
τών ήδη παρωχηκότων, τοσαύτην περί τά τείχη τής πόλεως κατεβάλοντο 
σπουδήν καί δαπάνην, όσην περί τό κτίζειν τριώροφα εαυτό ΐς, ούδέν αν ήν 
μέρος τής πόλεο)ς τό τήμερον άκαινούργητον ! εί δέ συνομολογεϊτέ μοι πάν- 

185 τες τούτον είναι τόν λογισμόν άληθή, καί τό έκ τούτου λοιπόν συναγόμενον 
δέξασθε, ό τι ο δέκα πλούσιοι εμελλον έν τριάκοντα χρόνοις ποιήσαι, τούτο καί 
πολλά) πλείω έν όλίγω χρόνο) έπερχομένω, συναιρομένου ήμΐν τοϋ Θεού, ποιή- 

σομεν συν τοΐς δέκα παν τό κοινόν οι επτάκις μυρίων επέκεινα. Έχομεν ήγη- 

σάμενον έναγχος εις παραδείγματος λόγον τούτο) παραπλήσιον έργον, τό εις 
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190 την Πελοπόννησον λέγω, παρά πάσαν έλαίδα πραχθέν, επιστασία βασιλική 
καί τους εχθρούς ημών καταπλήξαν καί έτι διά τό θάττον γενέσθαι τοις πολ- 
λοϊς άπιστονμενον. Αλλά τί, προς Θεόν παντοκράτορας, άπεκδέχεσθε αμελούν- 
τες τής Πόλεως; καταπεσεϊν ταντης τά τείχη τελείους καί τότε ταντα διανιστάν ; 
καλά γε υμών τά βουλεύματα" και πον διαρκέσετε / εις το τονς πολεμιονς απο 

195 σοβείν ή τό καταπεσόν μέρος άνακτίζειν τον τείχους ; τί δε νμίν λογιζομένοις 
δοκει, εάν φθάση προφθάσαι ή πτώσις την επιμέλειαν; πιστεύσατέ μοι λέ- 

γοντι τάληθή, ονκ εσται έτι 'Ρωμαίων μητρόπολις αντη ή Πόλις ημών αλλά 
πεδών άψανισμου καίψρονριον των νπεναντίων καί πολέμια χριστιανών άπροσ- 

μάχητος’ καί ονκ έν χρόνω μακρώ, άλλ εν μια εβδομαδι, εκκλησία και βασι- 
200 λεία καί πολιτεία καί αρχόντων άξίαι και παρθενώνες και ξενώνες και μονά- 

στήρια καί κειμήλια καί ελευθερία και τιμή πάσα και δόξα τον γένους ημών 
καί πάντα ημών τά καλά, ώσπερ οστράκου μεταπεσοντος, οιχησεται και μετά 
πάντων αυτό τό ήμέτερον καύχημα, λέγω δη το ορθοδοξον. 

Πριν έγκύψουν τά δεινά, άς λάβω μεν πρόνοιαν διαφυλάξεως της 
Πόλεως. Και ναι μέν προστατεύει αυτήν ή Θεοτόκος και ούδεμία πόλις 
σώζεται τού Θεού μή συγκατανεύοντος, άλλα και ημείς πρεπει να πρα- 

ξωμεν τό καθήκον μας, χωρίς ν’ άποθέτωμεν εις τον "Τψιστόν την φύ- 

λαξιν. Έάν δεν σπείρωμεν θά θερίσωμεν ; Καί έν τούτοις ό Θεός βρέ¬ 

χει, αλλά τό έργον της σποράς είναι ίδικόν μας. 

II. Πριν ονν πάντα άθρόον έλθεϊν έφ ημάς τά δεινά, άσφαλισώμεθα 
205 εαυτούς" έχομεν έτι καιρόν" ακμήν δυνάμεθα έν οϊς έσμέν, συν Θεώ, επιμείναι 

καί ϊστασθαί' μόνον βάλωμεν αρχήν μόνον διεγερθώμεν οί παντες προς την 
άνάκτισιν' ονκ εγώ τε καί σύ καί ό δείνα, άλλα παντες’ οτι και παντες ιοσαντως 
τω αντώ καί ένί τείχει περιφρονρονμεθα. 3Εάν μή Χριστός ψυλάξη πάλιν, 

εις μάτην ήγρνπνησεν ό φυλάσσων' οϊδα κάγόι καί ως ή 'Οδηγητρια σκεπει 
210 ταύτην τήν Πάλιν έπίσταμαΐ' αλλά δει καί ημάς ποιεϊν τα ανθρώπινα πάντως 

καί μή πάντη άνέτους καί άνεπιμελητονς είναι και μαλιστα περί τα ημετερα 
ή διότι Κύριος βρέχει αυτοί ον σπερονμεν ; και επει ελευθερία παρ αυτόν 
τετιμήμεθα, δονλώσομεν ημάς αυτούς τώ τνχόντι; καί δτι ό Θεός φνλάττει 
τήν ήμετέραν ζωήν, ημείς αυτήν άπολεσομεν ; 

212-213 Ψαλμοί 126 (127), 1. 
190. Ή κτίσις τοϋ Έξαμ ιλίου ήρξατο τήν 8ην Απριλίου 1415 και εληςε 

περί τά τέλη Ιουλίου τοΰ αότοϋ έτους, είχε δέ τοΰτο μήκος εξ ρωμαϊκών μιλλιων (περί 
τάς 7.500 μέτρων) καί άνηγέρθη έπι Θεοδώρου Β' δεσπότου, κατηδαφίσθη δέ, κατόπιν 

συνθήκης, τό 1423. 

Ή τείχισις τής πόλεως είναι προστασία καί φρούρησις των εν 
αύτή πενήτων. Ευεργεσία ιδιωτική δύναται νά σώση περιωρισμενον 
αριθμόν περιθαλπόμενων πτωχών, ενώ ή τείχισις τής Πόλεως θα προσ- 

τατεύση μυριάδας ανθρώπων.(Ο συνεισφερων εις τον έρανον ακολουθεί 
τήν παραγγελίαν τού Κυρίου, τρέφει, ποτίζει, στεγάζει πτωχούς, επι¬ 

σκέπτεται ασθενείς, παρηγορεΐ πενθοΰντας. 

215 12. Πολλάκις συνεβούλχυσα τήν νμετέραν αγάπην" λέγω καί πάσιν άμα 
καί Ιδία έκάστω δτι τό διεΐργον τους άσεβεϊς τείχος εισελθείν εις την Πολιν 
ή των Χριστιανών έστίν ευσέβεια* αί δέ τον τοιοντου τείχους επάλξεις οι έν 
ταϊς στοαϊς τον αισθητόν τής Πόλεως ταντης τείχους τηκόμενοι πενητες' 
εϊ όκνεΐτε τοΰ τείχους άντιλαβέσθαι, έπιμελεϊσθε των αγίων επάλξεων δτι 

220 τούτων αί δεήσεις τούς εχθρούς διώκονσιν’ ει δε μήτε το αισθητόν ανακτισαι 
βονλεσθε τείχος, μήτε τάς λογικάς επάλξεις περιποιείσθαι, πόθεν έσται τή πό- 
λει τό ΐστασθαι ; Αεί δ’ επί πάσι τοίς είρημένοις κάκείνο μάλιστα σκοπεϊν, οτι 
ό τό τείχος άνακτίζων τής βασιλάδος των πόλεων ονχ ένα πεινώντα καί δύο καί 
τρεις, ουδέ πέντε διψώντας καί έξ καί επτά, ού δέκα και είκοσι και τριάκοντα 

22δ ξένους, ουδέ πεντήκοντα καί εξήκοντα καί έβδομήκοντα γνμνητενοντας, 
ούτε μην εκατόν καί διακοσίονς και τριακοσιους των ασθενονντων η πεντακο- 

σίονς καί έξακοσίους καί έπτακοσίονς αναπαύει των τηρούμενων έν φύλακαίς, 
άλλα μυριάδας εκ τούτων άπειρους τό καθ' αυτόν καί τρέψει και ποτίζει και 
εϊσοικίζει καί σκεπει καί επισκέπτεται καί παραμνθείται παντοιως, τονς τε 

% 
ίΊ /Λ αια ιλ λ Λ 4 π Μ \ _.Λ__ 

Επίλογος. Γνωρίζω ότι δεν λέγω πράγματα ευχάριστα καί γίνο¬ 

μαι φορτικός, άλλ* έπικειμένης τής άπειλής τής καταστροφής πρέπει 
νά έντρέπωμαι οχι εγώ, ό όποιος σας προειδοποιώ περί του κίνδυνου 
τής άλώσεως, άλλ* εκείνοι οί όποιοι άποσιωπουν τον υφιστάμενον 
κίνδυνον. Έγώ μέν σάς ειδοποίησα, σεις πράξατε τό καλύτερον, ό δέ 
Χριστός είναι ή αρχή καί τό τέλος δι* όλους μας. 

13. Καί οϊδα μέν δτι ταντα λαλών άηδής δοκώ καί φορτικός τοίς 
πολλιΟΪς, άλλά τί πάθω ; μάλλον δέ τί ποιητέον ; σιγήσω κάγώ περί τούτον; 
σιγήσεις αυτός, σιγήσει καί δ πλησίον, αίδούμενος δήθεν μή φανή προπετης ; 
εϊτα τί τό επόμενον / ήξει ήμϊν... ό.λλά καλόν μεν σιγήσαι το δνσφημον, 

235 δονναι δέ τέλως τω λόγιο" πλήν ονκ έστιν αισχύνη τό ταντα παρρησία λαλεϊν, 
αισχύνη μέν ονν μάλλον μεγίστη καί ανατροπή αναφαίρετος το τα τοιαντα 

223 έξ. Ματθαίος 25,42-44. 
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σιγάν* εί μή τις και τον καθενδοντα υπό πέτραν άπορρώγα, μέλλονσαν κατα- 
πίπτειν και συντρίβειν τον δείλαιον, άφυπνίζειν έντρέποιτο, ονκ είδώς οτι τό τά 
θανατηφόρα σιγάν σνγκατασκενάζειν υπάρχει τον θάνατον, το δέ προδεικννναι 

240 τάέπερχόμενα των δεινών επί ζωήν επανάγει τους κινδυνεύοντας. Ταϋτα μέν 
ονν έμοϊ έπιτροχάδην ειρήάθω περί τον τής Πολεως ανακτισματος νμΐν δε 
περί τον πώς, ήτοι τής κρείττονος μελήσει βουλής' ο δε Χρίστος έσται αρχή 

άμφοϊν καί τέλος, 11 Αμήν. 

242 Άποκάλ. Ίωάννου 22,13-14, 

Γ Λί2ΣΣ ΑΡΙΟΝ 

αίρετίζομαι, ρ, — έκλέγω. 

αιχμάλωτα, τά — οί πρόσφυγες. 

άκαινούργητος, ο = ό μή έπισκευασθείς. 

ακμήν, έπίρρ. = άκόμη. 

άμέλει, έπίρρ. = λοιπόν, έστω. 

άναδνεσθαι, ρ. = άποσύρεσθαι (καθώς ό έκ τής θαλάσσης άνερχόμενος εις τήν έπι 

φάνειαν). 

άνάκτισμα, τό (άνακτίζειν) — έπισκευή (έπισκευάζειν). 

άναποδίζειν, ρ. = όπισθοχωρεϊν, τό νά γυρίζης πρός τά όπίσω. 

άνετος, ό = χαλαρός. 

άπηλιώτης, ό (άνεμος) = ό ανατολικός (άνεμος). 

άπορρώξ πέτρα, ή — ό απόκρημνος βράχος. 

ασεβείς, οι — οί μή Χριστιανοί (Τούρκοι). 

αύθεντικώς, έπίρρ. — ώς έχοντες έξουσίαν. 

βάοις, ή — άνάκτορον, μέγας οίκος· Βλ. πυργοβάρις. 

βασιλίς των πόλεων, ή = ή πρωτεύουσα (βασιλεύουσα Κωνσταντινούπολή). 

γένος, τό = έπι βυζαντινών Ελλήνων έπι έθνικών μόνον ή λ. έθνος. 

δεσπότης, ό = άξίωμα υίοΟ βασιλέως, διοικητοϋ βυζαντινής πόλεως καί έπαρχίας. 

δενρο, έπίρρ. — έδώ (τοπικώς). 

δέχεσθαι λογισμούς — έξομολογεΐν (έπι πνευματικού). 

διαιρέτης (τοΰ αμπελώνας), ό — τό μεσότοιχον, ή μάνδρα. 

διδασκαλεϊον, τό = άνοιτάτη σχολή (πανεπιστήμιον, μαγναύρα). 

δυνατοί, οϊ — οί πλούσιοι. 

δνσφημον, τό = τό δυσοίωνον. 

εγκλησις, ή — ή κατηγορία. 

έμπορων (τό κοινόν) = ή εμπορική πόλις. 

Ιναγχος, έπίρρ. — προσφάτως. 

έπαλξις (άγια, λογική), ή — οί κάτοικοι τοΰ φρουρίου. 

έποικίζειν, ρ. = στεγάζειν. 

ζώδιον, τό = άστερισμός είς 6ν εύρίσκεται ό ήλιος. 

ήχος (πάνννχος), ό — ψαλμός, προσευχή (όλονύκτιος). 

δαλαμεΰομαι, ρ. = φυλάττομαι (έν οίκίςι, επί παρθένων). 

θέατρον, τό — τό θέαμα (ποτέ ή θεατρική παράστασις ή ό χώρος). 

·- 

ν 
Ά · 

I:·.·.. · 
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καϊσαρ, ό — αξίωμα τιμητικόν συγγενούς τής δυναστείας. 

καλοθελής, 6 — ό θέλων, ό άγαπών τό καλόν. 

κατάλογος κλήρου, ό = οί κληρικοί. 

κατάστασις των αρχόντων, ή — ή ευμάρεια τών διοικούντων. 

κειμήλια, τά = ιδία έπί τών άγίων λειψάνων (καί ούχί τών σκευών). 

κοινόν, τό — ή κοινωνία. 

λογική έπαλξις, ή = έπί τών άνθρώπων (τών πολιτών τού Βυζαντίου). 

μετέωρος οίκος, ό =ή κρεμαστή (μ* έξώστας - δωμάτια) οικία. 

ξένιον, ό — ξενοδοχεϊον (έν μονή). 

1 Οδηγήτρια (Θεοτόκος), ή =. έπίθετον τής Θεοτόκου. 

όλκάς, ή — (γενικώς) τό πλοΐον. 

δστρακον, τό (&ς περ οστράκου μεταπεσόντος) — τό δι’ οδ έξωστρακίζοντο οί αρχαίοι 

ή Τύχη- 

παρθενιάν, ό = γυναικεΐον μοναστή ριον (οίκος προς φύλαξιν και παίδευσιν παρθένων, 

μή καλογραιών). 

πλωτήρ, ό — ό πλέιον, ό ταξιδευων. 

Πόλις, ή = (κατ’ έξοχήν) ή Κωνσταντινούπολις. 

πυργοβάρις, ή = μέγας οίκος, άνάκτορον μετά πύργου. 

'Ρωμαίοι, οί =οί Βυζαντινοί (πολίται τής Νέας Ρώμης). 

σατράπης, δ — διοικητής (μόνον βαρβαρικής) έπαρχίας* ούδέποτε έπί Βυζαντινών. 

σεβαστοκράτωρ, ό = υψηλόν αόλικόν άξίωμα (έίνευ διοικητικής εξουσίας). 

στερέωμα., τό — δ ουρανός* 

στοαί, αί = σκεπαστοί δρόμοι τής Κωνσταντινουπόλεως, οί έμβολοι. 

στρατόπεδον, τό = αί στρατιωτικά! δυνάμεις (τού κράτους, τού βασιλέως). 

σνγκνπτο, ρ. = καμπουριάζω. 

οννίοτ&ιιθαι (το χοινον) — ευημερεΐν (τήν κοινωνίαν). 

ταμιεΐον (καί ταμεϊον), τό = θησαυροφυλάκιο^ 

Ταπροβάνη, ή = μεγίστη νήσος Ινδικού (ώς έφαντάζοντο αυτήν οί άρχαϊοι καί μεσαιω¬ 

νικοί γεωγράφοι καί συγγραφείς). 

τέμενος, τό — (έπί χριστιανικού) ναός. 

τετράοδον, τό = τό σταυροδρόμι. 

τετραπέρατος κόσμος, ό = ή γή (έπίπεδος καί έχουσα τέσσαρα πέρατα, άκρας). ^ 

τοπάρχης, ό — (μόνον έπί βαρβάρων, άξίωμα διδόμενον ύπό τού βυζαντινού αυτοκρατορος, 

ώς καί τό σατράπης), διοικητής έπαρχίας. 

τρυφής χωρίον, τό = παραδείσιος τόπος (τρυφή Ηδέμ). 
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ϋλαι, αί — τά ύλικά (οικοδομής), τά έμπορεύσιμα. 

νπεναντίοι, οι ~ οί εχθροί (έπί εθνών4 έχθροί συνήθως τά πονηρά πνεύματα). 

φροντιστήριον, τό — μονή (έν ή παίδευσις, βιβλιοθήκη, σχολεία, καλλιγραφικά εργα¬ 

στήρια, έργαστήρια ζωγραφικής, κεντητικής κλπ.). 

φυλακή (τών παρθένων), ή τήρησις, η φύλαξις (τών νεανίδων, πρός μόρφωσιν). 

φωνή (Παύλου) = ρήσις (τού αποστόλου Παύλου* από φωνής — καθ’ ύπαγόρευσιν)- 

φωνή τον πατριάρχον = ό λόγος, ή όμιλία). 

χορός, δ — τό σύνολον (τών αποστόλων, τών ψαλτών, τών άγίων κ.τ.ΰ.). 

ψιλός λόγος, δ — άνευ ουσιαστικής σημασίας όμιλία, ρήσις (ψιλός άνθρωπος, κατά 

τούς αιρετικούς, ό Χριστός, ώς δήθεν μόνον Θεός). 

ωτακουστής, ό — δ αύτήκοος. 



Ο ΙΩΣΗΦ ΒΡΥΕΝΝΙΟΣ ΠΕΡΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

Πολλά είναι τά χωρία τοΟ έργου του εις τά όποια ό ΊωσήΦ^ Βρυέν- 

νιος όμιλοί περί Τέχνης καί ίδί? τής ζωγραφικής. Οότω π.χ. περί της παρ - 

στάσεως τής Κρίσεως έν Γ', σσ. 80 - 83. Περί τής παραστασεως τών Απο¬ 

στόλων έντή Κρίσει Β', σ. 373. Περί τού τύπου τοΰ Τιμίου Σταυρου έν τη 
τέχνη Β', σσ. 299 - 300 (πρβλ. καί 301 - 302). Περί τής παραστασεως και 

τριών προσώπων τής Αγίας Τριάδας Α', σ. 22. Περί άνακαινισεως 

εΙΚ0Μετ1έΓέδώ7έκ τού δευτέρου λόγου Περί τής Μελλούσης Κρίσεως 
καί τής άϊδίου μακαριότητος, Τά Εύρεθέντα Β' 389 - 350 το σχετικόν χω 
ρίον ^«Παοόντος δέ (Χριστού) μετά πόσης αύτον τής δνναμεως καιαιγωσ 
πάντες καίήρεμοϋσι καί τρέμουΟιν εΐ δέ ζωγραφεϊται ζνγοστααια ^Χ^ 

γραψα έν ταίς βίκόσι ταϊς έπιγραφομέναις «Ή Δεύτερα τον Παρόν- 

σία» ξένον ονδέν' πολλά γάρ παρά των ζωγράφων φιλοτιμίας χαριν, η , 

ξεως ένεκα πολλαχοΰ έγγράφεται- και μάλιστα εΐ την ήμεραν ταντην γραψαι 

Αποστόλους καθεζομένονς ώς κρίνοντας, και τον μεν Παύλον και Μαρκ 
κΓΖΖν,οΙς ούδέν τοιοντον έπ^γελται, τή έννεάδι τών άλλων αννάπτονσι, 
τόν δέ τον Άλφαίου Ιάκωβον καί τδν Θαδδαίον ταυτης εκβαλλουαιν οις 
ό Σωτήρ ύπέσχετο άγενδώς σννεδρεύσειν αύτφ κατ’ έκείνο καιρόν προς δε και 
κολίεί είδη ξωγραγονσι μνρία, τούς σχηματισμούς τούτων και ταςμοργας 
άναπλάττοντες οϊκοθεν». Ώς φαίνεται, ό Βρυέννιος Ψ^ι την όπό ^ων 

ζωγράφων αύθαίρετον άντικατάστασιν αληθών έκ τών 1 
διά του Παύλου καί τών εύαγγελιστδν Μάρκου και Λουκά. Και εις 
ίίλ) ο νωοίον (Β' 373), άναφερόμενος είς τήν σύνθρονον παραστασιν τού 
ΧριστοΟ ^καί τών Αποστόλων λέγει «Καί πρδς ζωγράφων οΐ Απόστολοι 
έπί δώδεκα θρόνων διατυποϋνται καθήμενοι έν τη Κριΰει μετά Χρίστον 
μόνος ό Κύριος οίον έξ όρους τών Έλαιών άνελήφθη, και οιος ννν καθη 
ί δεξι& τής μεγαλοσύνης, τό τηνικαντα καθιεϊται κριτής, Ανθρωπος κρ των 
Ιθρώπονς περιγραπτδς τούς περιγραπτούς, καί τούς όρωμένονς ορωμενος 
Ζΐί, κατά τό Ζερίγραπτον και Αόρατον, καί ό Πατήρ τοντω και σύνεδρος 

και ήν και έϋται και 6 Παράκλητος». _ 
Έκ τοΰ βίου του Βρυεννίου είναι γνωστόν ότι εΐχεν ούτος φ , 

■Αλέξιον Άπόκαυχον τόν ζωγράφον >. β Τί1ΜΑΔΑΚΗΧ 

Επρβλ. Ν. Β. Τωμαδάκη, Ό Ιωσήφ Βρυέννιος καί ή Κρήνη τό 1400, -Αθήνα., 

1947, σ. 43, σημ. 1. 
2. Αύτόθι, σ- 122, 

ΕΤυΌΕδ δϋΚ ΓΉΙδΤΟΙΚ,Ε ΑϋΜΙΝΙδΤΚΑΤίνΕ 
ϋΕ ΕΈΜΡΙΚΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝ 

Τίίτβδ εί οίΠοοδ άυ Β^δ-Εηιρίτε Ιιγζμηίίπ. 

Εε βπιικί Ιηίετρτέΐε, 6 μέγας διερμηνευτής. 

ϋέδ Ια Ιιαπίε εροςπε, άβδ ίηίετρτέίεδ οίΏοίεΙδ είαίεηί απ δετνίοε <3εδ επι- 
ρετεπτδ*. Αη V® δίέοίε, Ιεδ ίηίετρτέίεδ β§Ηταίεηί άαηδ Ροίϊίοίυπι όη ιηα&ζίω- 

οβϊάοηιηι2. Ιΐδ είαίεηί νταίδειηβΐηβίειηεηί ταίίαοΐιεδ αυ Βητεαυ όεδ ΒατΒατεδ, 
Μήηίητη Βαώανοηυη, οατ ίΐδ δοηί πιεηίίοηηοδ, εη 401, άαηδ υηε ηονεΐΐο άζ 
ΤΜθ(3ο56 II, ε(Ιγ65566 ηη ηιαξίχΐβτ ο/βάοηαη3. Αη Χβ δίέοίε, Ιβ οοτρδ άοδ ΐηίΟΓ- 

ρτείεδ, έρμψενταί, άερεπόαίΐ άυ Ιο^οΐΐιείε άυ Οτοπιε, ςηί βίαΐί, α Ια ίοΐδ, 
πιίηίδίΓε άεδ Ροδΐεδ εΕρΐηΐδΙτε Οεδ ΑβαΐΓβδ ΕίΓαπ^έτεδ 4. Εεδ ΐηΐεΓρΓέίεδ δειη- 

Μεηΐ, αυ X6 δίεείε, ανοίτ εΐέ ίτέδ ηοπιότευχ. Εα οοηηαίδδαηο© άεδ Ιαη§αεδ 
έϋταηβέΓεδ εΐαΐί, όυ Γβδίε, ΐτέδ άένείορρέε α Βγζαηεε, έίαηί άοηηε 1ε §ταικΙ 
ηοηιΒΓε ά’έηιί§Γέδ, όε ρεΓδοηηεδ όέρίαοέεδ, άε ρπδοηηϊεΓδ όε μπείτε, είαόΐϊδ 
όαηδ Ια οαρίίαίε οοιηπιε όαηδ ίοπΐ ΓΕιηρίΓε 5. Βέδ Ιε VI® δίέοίε, ίΐ εχϊδίαΐί 
(Ιέ]ά άεδ ΐηίοΓρΓέίεδ ά’αΓαόε εί, άέδ αναηί Ιε ΧΙβ δίέοίε, όεδ ίηίεΓρΓείοδ Βεδ 
άίαΐεείοδ (3η Οαποαδε, ά’αηηεηίειι εί <3ε §εοΓ§ίεη, <3ε 1αη§ιιο ΙώαζαΓε, ίτέδ 
οεΓίαίηεηιεηί ά ΟΙιεΓδοη εί ηιεηιε <3θδ Ιαπ^πεδ ΐοαΓαηίεηηεδ6. Είαηί όοηηέ 
ΓΐιηροΓίαηοε <3εδ εΐόηιεηίδ δίανεδ όαηδ ΙΈπιρίΓε, εί εη ραΓίίοΗΐίεΓ, αη ΙΧβ 
δίέοίε, άαηδ Ιοδ ίΐιέηιοδ ό-Έπτορε, Ιε οοτρδ <3εδ ίηίοΓρΓέίεδ <3εδ άίαΐεοίεδ δίανεδ 
έίαίεηί ίτέδ ηοιπόΓΟΗΧ α Βγζαηοε. Εεδ ενεηειηεηίδ εχϊοεαίεηί Ια ίοπηαίίοη <3ε 
ποπιΒγοηχ ίηίοτρΓέίεδ δίανίδαηίδ αη ροίηί ςπ’ίΐ δε ροπΓΓαίί ςηε, δοπδ Βαδίΐε 
ΙβΓ (867-886) ίΐ εχίδίαί ά Οοηδίαηίίηορίε πηε Εοοίε ού Ι’οη εηδεί§ηαίί Ιεδ 
1αη§Ηεδ δίανεδ 7. Εε οοτρδ άε ναταη^εδ, ά’οτί§ίηε δίανε, άε Ια §ατ<3ε ίπιρέτίαίε, 

αναίί πη διερμηνευτής ρατίίοηϋετ, οΐιατ^έ, εηίτε απίτεδ, <3ε τέ§Ιετ Ιεδ άίβετεηόδ 

1. ΡπδΟϋδ 169 εί ρ&δδίαι. 
2. Νοίίίία Βΐ^ηϊί. Ογ. ΙηΐεΓρΓείβδ (ϋνεΓδατυιη βεηίΐαιη. ΧΓ, 52 (Οί. Οετ, I, 404). 

3. Νον. 21. Οί. Ε Β. Β α γ υ, ΤΗβ ίιηρεπαΐ &<3ιηίηΐ$ίΓ3.ίΐνε δ^δΐειη, Εοη<3οη 1911, 93. 
4. X Β. Β υ γ υ, ορ. οΐΐ., 93. 

5. X. Β γ έ Ιι ϊ ε γ, Χεδ ϊαδίΐίαίϊοηδ 6νζαηίΐηε$ άο ΓΕπιρΐΓε 6γζ3ηίίη, Ρατϊδ 1949, 302. 
6. Ε. ΒγοΜογ, ορ. εϊί., 303. 
7. Ε. ΒτέΙιίβΓ, ορ. εϊί., 302. 

Έπετηρις Εταιρείας Βυζαντινών Σπονδών, νΕτος Λ Τ' 2 
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Κ. ΟυϋΙαηΟ 

βηίΓε 1ε$ ναηηεεί βΐ 1«δ δο16αΙδ πιβΓοειιαίΓβδ όίΓαηηοΓίII βχΐδίβιί, εηίΐη, 

<1β5 ίη1εΓρΓέΙε5 6ε Ιαίϊη. 3αηδ 6ουΙε, 6εριώ 1ε ΙΧ« δίεείε ί^φΐ’αιι ΧΙ« δίεε ε, 

εβυχ-οί έΐαίεηΐ ρεα ηο,η^εαχ, π»* ά ρα«Β, -Ποα^η ^ 
ΐ3 6η 6ε ΙΈιηρίΓε, ΙειίΓ ηοπΛκ αιι8πιεηΙα, 1η εοηηαΐδδαιιεε 6η Ιηίιη 6ενεηηηΙ 

λ6 ηΐιΐδ εη ρΐιΐδ §ΓΕηάε ε ΟοηδίΕηίίηορΙε1 2. . 
Ιλ ιηίδδίοη 6εδ ΪηίεΓρΓέίεδ έίαίί 6οηΒ1ε. Ιΐδ 6ενα1εηΙ Μάνη 1» 

νείδαίίοηδ ανεε Ιεδ απΛαδδα6ευΓδ έίΓηη8εΓδ; αυδδΐ ηνηιεηί-ιΐδ ηη τοίε εδδεηί 

ΰηηδ Ιεδ Γέοερίίοηδ 6εδ απΛαδδα6ειΐΓδ». Ιχ· 1ηΙεΓΡΓέίε8 αοοοΓηρα8ηαιεηΙ Ιεδ 

ρΙέηίροΙεηΙίηίΓεδ Βγζαηίΐηδ ά 1’έίΓαη8εΓ. Εεδ ϊηίεΓρΓέίεδ 6εναιεηΐ αοδδ. ΐΓηάηηε 

Ιεδ 6ίΗεΓεηίδ αείεδ 6ίρΙοηΐίΐΐίςαε5. Αίηδί, Ιεδ ΙεΙΚεδ ίιηρέπβ εδ εηνο>εεδ εη 

0<χί6εηί, οοωροΠηίεηΙ ηηε Ιιαίηοίίοη Ιαίίηε η οδιέ 6η ίβχίε* 8»°. ^ “ 

ΙεΙίΓε 6ε ΜΙεΚεΙ II (820 - 829) ή Εοαίδ 1ε Ρίεηχ οη Ια ; 
ηέηε αηχ αΒΒέδ 6η ΜοηΙ Οαδδίη * οη εηεοζε Ια ΙείίΓε 6ε Μιοϊεΐ VIII ΡαΐεοΙο 
οηε α6Γεδδέε, εη άέοβαΛκ 1262, & ΜαηΐΓε6 ·. Νοη δεηίεη,εηΐ, Ιεδ ιηίειρΓεΙεδ 
«α6ηΐδαϊεηΙ 1ε ίεχίε 6εδ Καΐΐέδ, οοηιηιε 1ε ιηοηίΓεηΐ Ιεδ ωιίεδ εη«ε Βχζωοβ 
εί νεηίδε 6ε 1324, 1390, 1442 εΐ 1448, Ιοηβ ΙταάώΙδ εη ΙαΙιη ραΓ 6εδ ΙηίεΓρΓείεδ 
ΟΓεεδ*, πιαίδ 11δ αρροδαίεηΐ ραΓίοίδ ηιέπιε Ιεηι δ18ηαίΗΓε. Αίηδί, δοηδ ΙαδΙιηιεη 
χ« (527-565), ηη ίΓαίΙέ δί8ηέ εηΐτε Βγζαηεε εί Ιεδ ΡεΓδεδ Γηί δΐ8ηε ρατ Ιεδ 

ίηίέΓεδδέδ εί ραΓ 6οηζε ΙηίεΓρΓέίεδ II δεηιΒΙε αηδδί Ιεδ '^ΡΓεί65 «*“ε“ 
εΒαίβέδ 6ε 6έε1ι1ίΪΓ6Γ 6εδ 6οοηιηεη1δ έοπίδ εη εο6ε. Αίηδί, αη X δίεείε 1 ιηίε - 
ρΓείβ 6’αΓαΒε Μα,η,βΙ 6έε61ΗΤε ηη 6οεηιηεηΙ έεπί & 1’ηχ* δγΜραίΙηηηε εί 
α6Γεδδέ αη 1ο8οΙΐΓέίε Τΐιοιηαδ». Εη βέηέταί, ηη ΙηίεΓριείε ηε οοηηαΐδδαιί Βιεη 
αη’ηηε δεηΐε 1αη§ηε; οη ηοίε, εερεη6αηί, ςη’ηηε Ιείίτε 6 Ιδααε II Αη8ε, 6αίεε 
6ε 6έεεπ.ΒΓε 1189, ίυί ροΠέε αη δηΐίαη 6ΐ8γρίε, 5α1αΙι-ε6-ΟιηραΓ υηεηνογβ, 

νίαϊδεηιΒΙαΒΙεηιεηΙ ΙηίεΓρΓέίε, οοηηαΐδδαηί 1’αΓαδε, 1ε Ιαίιη εί 1ε ρκ. 
Είαηί δοηηέ δεδ Γοηοίίοηδ φΐί 1ε ιηεΙΙαιεηί αη εοΗΓΟηί 6ε δεειείδ 6 Ε < 

δοηνεηί ΙιηροΠαηΙδ, ΠηίεΓρΓέίε 6εναίί ηη ΕοΓητηε 6ε εοηδαηεε^ Τοηίε 
είΓεηί 6αηδ δεδ ίταΰηεΐίοηδ ροηναίί ανοή 6εδ οοηδεηηεηεεδ 6ίανεδ. ϋε ρΐαδ, 

1’ίηίεΓρΓέΙε 6εναίί είτε αη-6εδδηδ 6ε ίοηί δουρςοη, εαΓ Ιεδ εηνογεδ είΓαη8εΓδ 
αναίεηί δοηνεηί Ιηίέίέί ί δ’αδδηιεί δοη εοηεοηΓδ ραη 6εδ εα6εαηχ, εε ςηι I 

1. ί,. Βγέ 1ιΐβγ ορ.οΐί.,302. α. Μ. Ρεηάίαδ, ΟΙΒαράγγοι έν Βυζαντίω, Μεγ. 

Έλλ. Έγκυκλ. VI, 1928, ρ. 667. 
2. Β. Β γ έ Ιι ϊ β γ, ορ. οΐΐ. 302 - 303. 

4. 3. Β. Β Ιπιρεπο, Β^ζ. XV, 1906, 541 

5. Ρ. Όοίβετ, Κ.6δ65ΐβη Ν° 1916. 

6. Β. Β γ έ 1ι ί ο γ, ορ. οιί·, 303, ηοίε 4. 

7. Μέη&ηίίΓε 364. 
8. ΤΗεορΙα. ^ηΐ. 383 Β. 
ο ττ τΐηΙβεΓ. Κεεεδίεη Ν° 1601. 

έίϋ(ΐ63 δΐΐΓ ΠιίδίοίΓε αάπιίηίκίΓαίίνέ ά& ΓΕηιρΐΓε Βγζ&ηίίη 19 

1β οβ8 άβ ΤΗέοΙοζοχ, ιηίοΓρίΌίο ίηβάοίε άο Μ^αΒβΙ II Ρ&ΙέοΙο^υε (1391 - 1425) Κ 
Ιλ$ εηιρ6Γ6υΓ8, βυχ αιΐδδί, 6δ5αγαΐεηΙ άε δε οοηοίΙίεΓ Γαρρυί <368 ϊηίεΓρΓέίεδ 
άεδ δουνεΓ^ίηδ έίταη^εΓδ. Αίηδί, ίιΐδίίηίεη ΓβΓ, ίοηί; εη εοηιβίαηί ά’αίίεηίΐοηδ 
Ιδάί^ηα, αηιΐ)Ε88ηβεηΓ (1ε ΚβηδΓανν I, η’οηβΐίαίί ραβ ΓΐηίεΓρΓείε Βϊαάααοη, 

Ρεηβηηί Ιεδ βαηςηεΐδ, ίΐ 1ε ΓηίδΕίί ΕδδεοΐΓ ββγ δοη Ιίί, ίανεηΓ ίηοηϊε εί βαηδ 
εχεπιρίε, οεγ ηη δίηιρίε ίηίεΓρΓέίε η’έίηίί ρηδ ηη <3ί§ρίίΕίΓε εί 3'ηηιαΪ5 ηη ρΗΓείΙ 
ρεΓ8οηηη§ε η’Εναίί τεςη δεπιβίαβίε ΙιοηηεηΓ2. Βκηΐηείοη Γηί, (1η τεδίε, ιηίδ 
έ πιοΓί ρΗΓ ΚΙιηδΓΕ\ν I, εοππηε δηδρεεί ά’ανοΐΓ ίΓΕίιί 86$ ϊηίέΓείδ 3. ΟοηδΙαηίίη 
VII ΡΟΓρβ^ΓΟ^έηηείε (913- 959) τεπχίί <3εδ οαάεαηχ αηχ <3εηχ ϊηίεΓρΓέίεδ <1ε 
Ια ρπηοεδδε τηδδε 01§η 4. ; 

Ρ’εδίίηιε <3αηδ Ιεςιηεΐ 1ε8 εηιρβΓεηΓδ ίεη&ίεηί εεΠαίηδ ϊηίεΓρΓέίεδ ηΐΐαίί 
Ιηδ^η’η Ιεηκ οοηβεΓ 1ε οοηιηίΕηίίεηιεηί <3ε ίΓοηρεδ. Αίηδί, Μαηπεε (582 - 602) 

εοηδη 1ε εοπιηΐΗη<36ΐηεηί <3ε δοΐάαίδ ε Αηάτέ, ίηίεΓρΓέίε εγεϊ>6 5. 

Ρε εοΓρδ (Ιεδ ϊηίεΓρΓέίεδ είΕηί ίΓέδ ηοηιβΓεηχ ε Β^ζαποε, ίΐ ε$ί ΠΕίηΓεΙ 
ςη’οη ΙεηΓ Είί άοηηε ηη οΐιεί. Οε εΗεί ίηί 1ε ξναηά ΐηίβτρνβίβ, ό μέγας διερμψεν- 

τής. Ρε ΟΓεΕίίοη (1ε 1ε <3ί§ηίίε <3ε §γεπ<1 ίηίεΓρΓέίε δεηιΒΙε τεηιοηίεΓ Εη XII6 

δίέοίε, Ενεε Ιεδ Οοίηηεηεδ. ΙΙη §γεπ(1 ίηίεΓρΓέίε εδί ιηεηίϊοηηέ ροηΓ 1ε ρΓε- 
ηιίέΓε ίοίδ, δβηιΒΙε-Ι-ίΙ, εη 11606. Οη ηε ίΓοηνε ρΕδ ηιεηίίοη ά’ηη §ΓΕηά ίηίεΓ¬ 

ρΓέίε α Νίεεε 7. Ρεγ εοηίΓε, Ιεδ ίεχίεδ ηοηδ ίοηί εοηηΕΪίΓε ρΙυδίεηΓδ §ΓΕη(1δ 
ΪηίεΓρΓέίεδ Εηχ XIV6 εί XV6 δίέείεδ. 

Ρε §ΓΕη<1 ίηίεΓρΓέίε εδί «ίε ρΓεηιίεΓ, 1ε εΐιεί, (Ιεδ ϊηίεΓρΓέίεδ, πρώτος τών 
έρμψέων ςηε Γοη Ερρείΐε οοηΓΕηιπιεηΐ (ΐΓΕ^οτηΕΠδ, ονς κοινώς όνομάζονσι 
δραγομάνους» 8 οη εηεοΓε δραγονμανοι9. Αη XIV6 δίεείε, 1ε §γεπ<3 ίηίεΓρΓέίε 
οεεηρε <3επ8 1ε ΡίεΓΕΓεβίε 1ε 506 ΓΕη§ ΗΙ. Ρε Ρδ.-Οοίΐίηοδ «Ιέεπί $οη εοδίηιηε. 

δοη ΐηΓ^Εη εδί εη ογ βίε, δοη ΡΕββΕάίοη εη δοίε εοηιηιυηεηιεηί εηιρ1ογε65 

δοη δΡΕΓΕηίΡοη εδί §ΕΪηέ άε νεΙοηΓδ εί ΟΓηέ εη βηηί <3’ηηε ρείίίε Ρόυρρε τοη^ε. 

1. Οας&δ 122 -123 Β. 
2. ΡΓοεορε, ϋε Βεί. ΡεΓδ. 286 Β. 
3. Ρτοεορε, Οε Βεί. ΡεΓ$. 507 Β. 
4. Οεη II, 15, 597 -598. 
5. ΤΗεορΙι. δϊπιοεο. 86. - 
6. ΟαϊΙΙ&ιίΓηε <1ε Τυγ, XVIII, ε. 30: «ιτι&χίηιυδ ρΕί&ίϊηοΓαπι ίηίεΓρΓείυΓη». ΟΓ. Ε. 

8 I ε ΐ η. Ρτηί€Γ5υοΗιαπ§εη ζυΓ δρ&ΐ5γζ&ηίίηΐδς1ιεη νεΓί&5δυη§5- αηέ ν/ΐΓίδεβαΓίδΕεδεΙΙϊδεΜβ 
Μ.Ο.Ο. II, 1923- 1925, 36. 

7. ΑικΡεενα. Ρίυάεδ $πγ 1& οϊνΐΐίδαβοη <1ε Ι& ΟουΓ 5γζαηίίηε αα ΧΙΠ® $ΐέε1ε (εη ηΐδδε), 
ΡΓα§ηε 1927, 45. 

8. Ρδ.-Οχί. (1ε οίΓ. 40 εί ηοίε® 199. 
9. δρίιτ&ηίζέδ 418 Β; εί. ϋ α Ο ε η § ε, Οΐοδδ. δ.ν. δραγονμενος εδί εΐϊΐρπιηΐέ 8, 

Γ&ΤΕβε ΙυΓ^υηΐΗη (ίαΓ^οιιηιίη), ίηίεΓρΓέίε. ΟΓ. Ε. Β γ έ Η ϊ ε γ, ορ. είί. 303, ηοίε 9, 
10. Ρδ.-Οοά. έε οβ. 11, 



Κ. ΟυϊΠαηά 

δοη Μίοη εδί, άΊαη εοίέ, Γου^ε, άε 1’αυίΓε, αΓ§εηίέ ανεε άεδ άεδδίηδ Μίζ & 

Ια ίευϋΐε ά’αφεηί Ε ' . 
ΐ€8 ίεχίεδ ηουδ οηί εοηδΟΓνε Ιεδ ηοπίδ ά’υη εεΓίαίη ηοιηβΓε α ιηίβιρηίβί 

εΐ φΐεΐηυεδ ηοιηδ άε §εαηά8 ΐηΐογρνοίοε. 

ΙηίπρΓέίεδ. 

|/β 5ί·^/β: δοϋδ Τίιέοάοδε II (408 - 450), 1’ίηίεΓρΓέίε Β&Ιαί, ο Βιγίλας ερμηνενς, 

αεεοΓηρα§ηα άίνεΓδ αιηΕηδδαάευΓδ 2. 
νΐβ 8ΐ'έϋΐβ. 8ο\ΐδ 1’εηιρεΓευΓ Μαυπεε (582-602), 1’ΐηΙΟΓρΓείο ηιαύε Αηάτέ δε 

νοϊί οοηΟεΓ 1ε εοιηιηαηάεπιεηί ά’υηε ίΓουρε άε δοΐάαίδ3. 

X6 8ίέοΙο. ΕίυίρΓαηά ιηεηίίοηηε άαηδ δοη Αηίαροάοδίδ 4 εί άαηδ δα Εε§αίίο 5 

Εηοάί8ΐιΐ8, ϊηΐεφΓείε άε Ιαίίη, ςυί ίυΐ αΐίαείιε, εη 968, α δα ρεΓδοηηε, 

εοηιιηε ίβ8ίΐ8 βί ΐηίβγργβ3. 
Οοηδίαηίΐη VII ΡοΓρΕγΓουέηηέίε ιηεηίίοηηε ΓίηίεΓρΓείε Κήηϋέδ6 εΐ 1 ίηίεΓ- 

ρΓέΐε ΤΗέοάοΐβ, ίηίεΓρΓέίε ά’απηέηίεη7. II δε ρουπαίί φΐβ ΤΙιέοάοΓε δοιί 
1ε ρΓοίοδραίΙιαίΓε ΤΙιόοάοΓε ο τον Παγκράτη, εηνογέ εηΓδΙεΓ άεδ Απηέ- 

ηίεηδ ροηΓ Ι’εχρέάίΙίοη άε ΟΓέίε άε 911. Π δεΓαίί, εη ίοιιί εαα, ίάεηΐίφίε α 
ΤΗέοάοκ Βα8ίΙ&08, φή αεεοιηρα^ηα 1ε γοι ΑδΕοί, εη 914 « 

ΕΊηίεΓρΓέίε αιαδε ΜαηιιβΙ άεεΙάίΪΓε ηηε ηήδδϊνε έεπίε & Γεηειε βγηι- 

ραΐΚίφίε9. 
XII* 8ίέοΙβ. ΕΊηίεΓρΓέίε Οογανάο8 ΑΙαηιαηοροηΙο3 εδί εηνογε, εη 1192, ραΓ 

Ιδααε II Αηαε, ανεε 1ε ^ΓαιηπιαΙίΕοδ ΝίεέρΕοΓε Ρέρα§οπιέηοδ, εη απι- 
Βαδδοάβ ίΐυρίέϊ άιι ροάβδΙ&Ι άε Οέηεδ Μα^οΜ, άβ ΒΓβδοίϊ, ροητ οοηίΪΓπιεΓ 
1β Ιπώέ δί^ηέ ανεο Οόηε3 *». ΟεΓίίπΙοΒ Αΐίΐιηαηορουΐοδ βδΐ <1ε ηοιινβίΐη 
εηνογέ ά ΟΙηβδ, βη οοΙοΒγο 1193, ά ρΓοροδ άεδ ίηάβηιηίΐέδ άεδίίηέεδ 3 

εοιηρεηδεΓ 1εκ άοιπιπΗ^εδ εαιιβέδ ραΓ Ιεδ ΟΓβοδ αοχ Οβηοΐδ άε ΟοηδΙβηίι- 

έίαάεδ δΐΐΓ ΓΗίδίοιτβ αάιηΐηίδίΓ&ίϊνε άε ΓΕηιρίΓε Βγζαηίΐη 21 

ηορίε εί ροηΓ 1ε Γεηοηνεΐίοτηεηί άε$ ρπνίΐέ^εδ αεεοΓάέδ αυχ Οέηοίδ άαηδ 
Ια εαρΐίαίε βγζαηίίηε *, 

Αυ ρπηίειηρδ άε 1170, Μαηυεί ΙεΓ (ϋοιηηέηε εηνογα ηηε αηώαδδαάε αυ 
ραρε ΑΙεχαηάΓε III, άοηί οη ηε εοηηαϊί ραδ Γο6]εί εί ψιί εοηιρΓεηαίί Οοηίο- 

δίερίιαηοδ, Καδΐαπιοηΐΐέδ, ΟοχαραίΓε εί ΠηίειρΓεΐε ΟΐΙύβΠ2. 

Εη 1171, ΓίηίεΓρΓείε ΜΐοΙιβΙ τειηεί α ΝεΓδέδ, ίτεΓε άη ΙίαίΗοΕΚοδ ΟΓέ^οίΓε, 

ηηε ΙείίΓε δεεΓείε άε Μαηηεΐ ΙβΓ Οοηιηέηε αη δυ]εί άε Γυηίοη εηίΓε Ι’Ε^Ιίδε 
οΓίΙιοάοχε εί ΓΕ§1ίδε αΓηιέηίεηηε αίηδΐ ςηε άευχ ΙείίΓεδ άη ραίπαΓεΙιε άε 
Οοηδίαηίϊηορίε, ΜίεΕεΙ ΠΙ ά’ΑηεΙιίαΙοδ3. 

XIII* 816016. Εη 1273, ηηε ΙείίΓε άε Μΐεΐιεί VIII Ρα1έο1ο§ηε αη ραρε ΟΓέ^οίΓε 
X εδί ροΓίέε ραΓ 1ε §Γαηά εοηηέίαΕΙε εί ραΓ ΓίηίεΓρΓείε Οοά/τογ, 
Οο$Ηάιΐ84. 

XIVβ 8Ϊ6οΙβ. Εε 27 δερίεπιβΓε 1319, ΑηάΓοηίε II ΡαΙέο1ο§ηε εηνοίε ηηε ΙείίΓε 
αη άηε άε ΟΓέίε, Νίεοϊο Ζαηε (Ζίαηί). Ε11ε Ιυί εδί τειηίδε ραΓ 1ε άίΕαίο- 

ρίιγίαχ (θΓέ§οήε Κείίάαδ) εί ραΓ 1ε δέβαδίε εί ίηίεΓρΓέίε ΑηάΓοηίε Οετα- 

Ιαίαδ (ΥεΓαεΙηία). Εα ΙείίΓε ΐΓαίίαίί άη ραίεηιοηΐ άε Ια δοηιηιε άε 14.000 
ΕγρεΓρέΓεδ α νεηίδεδ. 

Εη οείο^Γε 1324, ΑηάΓοηίε II Ρα1έο1ο§ηε ρΓθΓο§ε Ια εοηνεηίίοη δί§ηέε 
ανεε νεηίδε ροηΓ 5 αηδ; ίΐ ρΓοηιεί, εη οηίΓε, άεδ εοηιρεηδαίίοηδ ροηΓ Ιεδ άοπι- 
ιηα§εδ εαηδέδ ραΓ Ιεδ ΟΓεεδ αηχ νέηίίίεηδ. Ε’εχεηιρΙαίΓε Ιαίίη εδί Γέάί^έ ραΓ 
ΟβοτξβΒ Κ(ώαΙΙατοροιιΙο$, τον από των διερμηνευτούν τής βασιλείας μον6. 

Εε 9 δερίεηιΙ)Γε 1349, Ιεαη VI Οαηίαεηζέηε εί Ιεαη V Ρα1έο1ο§ηε τε- 
ηουνεΐΐεηί ροηΓ 5 αηδ Ια ίΓένε άη 25 ιηαΓδ 1342, δί§ηέ ανεε νεηίδε. Ραπηί 
Ιεδ ίέηιοίηδ β§ηΓε ΓίηίεΓρΓείε ΑΙεχΒ Ιμ30ΦΤ3 \ Ιί δε ροηΓΓαίί ςη’ΑΙεχϊδ Εαδεα- 

ΓΪδ Γηί 1ε ηιέηιε ρεΓδοηηα§ε ςηί έίαίί §Γαηά ΕείέπαΓςιηε, εη 1370®. 

XV* 3ίέοΙε. Ε ΊηίεΓρΓέίε Όέπιείηοε Ιέοηίαήο3 (οη Εέοηΐαήε) β^ιίΓε ραπηί Ιεδ 
ίέηιοίηδ ΙοΓδ άη ίΓαίίέ δί§ηέ 1ε 30 οείοΙ)Γε 1418 ραΓ Μαηυεί Π Ρα1έο1ο§υε 
ανεε νεηίδε, τεηοηνεΐαηί ροηΓ 5 αηδ 1ε ίΓαίίέ άη 2 )υίη 1390 9. Εε ηιεηιε 

1. Ρδ.-Οκί. άε οίϊ. 25. 

2. Ρπδουδ 169 εί ραδδίηι. 

3 θ'. Ρ&86 19, ηοίε 5. __ 
4. Ε Β ε ε Κ ε γ, ΕίυίρΓ&ηάΐ ερΐδεορϊ ΟΓειηοηοηδΐδ ορεΓ&. δεπρί. τεπιπι Οεπη., Η&ηηο- 

νεΓαε εί Είρδί&β 1915, 155, 11; 157, 21. 
5. ΧίυίρΓαηά., ορ. Λ, 177, 1; 194, 10; 204, 25. 

6. αΟηι. ίηιρ. 43, 190 Β; ΙίηΜηδ- ϋνΟΓηϋί; οί. 1. Β. Βυτν, ΤΗε ΐΓ«4ΐΐδβ, Βγζ. 

ΖεΐίδείΐΓ. XV, 540, 
7. Όε αάηι. ΐιηρ. 43, 184 Β; 
8. ΙεηΙίίΕδ - ϋνοηιΐ^. Εοηδί&ηίΐηε ΡοΓρ^ΓΟδεηηίίυδ. Όε &άηιιηΐδίΓαηάο ιπιρβπο. Οοιη. 

ιηεηίΣΐΓ, Εοηάοη 1962, 162. 

9. ΟΙ. ρ&£β 18, ηοίε 8. 
10. Ρ. ϋόΙεεΓ, Κεβεδίεη Ν° 1609. 

1. Ρ. ϋοΐββτ, Κβ§6δί6η Ν° 1616. 

2. Ρ. Ο Η 3.1 & η ά ο η, Ιεαη II Εοηιηέηβ (1118 -1143) βί Μαπαεί ΙβΓ Εοηηιέηε (1143 - 
1180). Ραπδ 1912, 567. 

3. Ρ. 01ι α 1 α η ά ο η, ορ. εΐί., 658. 

4. Ρ. ΟδΙ§6Γ, Κ.6@6δίεη Ν° 2002. 

5. Ρ. Ο δ 1 ε ε γ, ΚεΕεδίεη Ν° 2425. ΟΓ. Ν° 2427, ηηε δεεοηάβ ΙείίΓε εατ 1ε ιηέηιε 
δυ]εί. 

6. Ρ. ϋ 61 §ετ, ΚβΕεδΐεη Ν° 2515. Ε’εχεηιρΙειίΓε §χεε (ρωμαϊκοϊς γράμμασι) εδί 
Γέάίβό ρ&τ 1ε ηοίαίΓε Μίεΐιεί Κίοδίοΐϊΐαΐΐοδ. 

7. Ρ. Ό ό 1 § ε γ, Κ.ε§εδίείι Ν° 2952. 

8. Ο. Η&ΐεείίϊ, ΕΓη επιρεΓειιτ άε δνζαηεε α Κοηιε, ν&Γδονϊε 1930, 94. 
9. Ρ. Ρ ό 1 β ε Γ, Κεδεδίεη Ν° 3373. 



Κ.. ΟυϊΙΙαηδ 
Εΐικίεδ δαΓ ΠιΐδίοΐΓε 3<3ιηίηίδίγ&ίίνε <3ε ΓΕπιρΪΓΟ Βγζαηίΐη 23 

22 

ρεΓδοηηα^ε β§υΓε εηεοΓε ραπηί Ιβδ ίέπιοίηδ ΙοΓδ άυ Γεηουνεΐίειηεηί ρουΓ 
5 αηδ άυ ίΓαίίέ ανεε νεηίδε 1ε 30 δερίει^τε 1423 εί ΙοΓδ άυ Γεηουνεΐΐε- 

πιεηί άυ ιηειηε ίΓαίίέ ραΓ Ιεαη VIII Ρα1έο1οβυε, 1ε 26 ηααι 1431, ηοη 
ρΐυδ εοηιπιε ΐηίεφΓείε, ιηαίδ εοιηιηε ο&6ϊοξ άε Ι’ειηρεΓευΓ1 2. 

Ε’ίηίεφΓείε εί ^επάιε άε Ιεαη VIII Ρα1έο1ο§υε, Σλκ Νοίαναχ εδί ιηεηίιοη- 

ηέ ραπηί Ιεδ ίέπιοίηδ, ΙοΓδ άυ Γεηουνεΐΐεπιεηί <3υ ίΓαίίέ ανεε νεηίδε, 1ε 26 χηαι 
1431 3, 1ε 30 οοίοίηε 1436 4, 1ε 19 δερίεηώΓε 1442 5 εί 1ε 21 ανπ! 1448 *>. Εε 
23 οείοβΓε 1450, 1’ΐηίβφΓείε Ευε Νοϊβγββ, αΙοΓδ ιηέ^αβυε, εδί ε1ΐΒΓ§ε ραΓ 
Οοηδίαηίίη XII Ρα1έο1ο§υε άε Γαηε αρρϋφίεΓ Ια άέοΐδίοη <1ε 1’ειηρεΓευΓ δυρ- 

ρπιηαηί οϋνεΓδεδ εοηίπΕυίϊοηδ, ςυε άεναΐεηί ραγεΓ Ιεδ νεηιίιεηδΕ ^ 
Νκοΐαχ Νοίαηΐδ έίαΐί ΐηίεφΓείε άε Μαηυεί II Ρα1έο1θ£υε. II έίΒΐί 1ε ρεΓε 

άε Ιεαη ΝοίΒΓΒδ, επί τής τραπέζης βε Ιεαη VIII Ρα1έο1ο§υε εί άε ί-ΐιε Νοία 
ΓΒ5. II ρέπί ανεε ίοιιίε δα ίαπϋΐΐε, ΙοΓδ άο Ια ρπδε άε Οοηδίαηίϊηορίε ραΓ Ιεδ 

ΤυΓΟδ εη 1453 8. 
Ε’ΐηίεφΓέίε ΤΗέοΙοξΟΒ, δουδ Μαηυεί II Ρά1έο1ο§υε, εοηηαΐδδαιί ραΓίαιίε- 

πιεηί Ια Ιαπ^υε ίυΓομιε; πιαίδ ϋ ΙΐνΓαΐί αυχ ΤυΓΟδ Ιεδ δεεΓείδ ά Είαί9. 

ΟΚ,ΑΝΟδ ΙΝΤΕΚΡΚΕΤΕ5 

XII* Ζΐεοΐβ. Α Γοεοαδίοη ά’υη ηιαπα§ε ρΓ0.]εΐέ, Μαηυεί ΓΓ Οοιηηέηε εηνογΒ 
εη αηιβαδδαάε αυ γοϊ άε Ιέπίδαΐεηι, Βαυάουίη I, 1ε δέβαδίε Ιοαη Οοηίο- 

δίέρβαηε εί Πίαΐίεη Τΐιεορίιγίαείε, εχουΐπίοδ 10. ΟυίΠαυηιε άε ΤγΓ πιεη- 

ίΐοηηε εείίε αυιβαδδαάε άαηδ Ιεδ ίεπηεδ ςηε νοΐεί: «Αάδυηί πηρεΓαίοπδ 
α.ρ, ΐβ^αΐί, ρπιηυδ Ουίάο δίερίιαηυδ, ε]ηδάεπι εοηδαη^υίηευδ, δεευηάυδ 
ιηαχίιηυδ ραΙαίΐηοΓυιη ίηίεΓρΓείιιπι ΤπμΗμ, Ιιοιηο ναίεΓ εί ρΓΟ ηε§οίιΐδ 
ίπιρεπαΐίίπΐδ ναΐάε δοΐΐίεΐίυδ» 11. II εδί ρΓοβαΜε (ριε ΙΊΐηΙιεη Τπδΐΐΐιΐδ, 
εη εηΐΓΒηί αυ δεΓνίοε άε ΙΈπιρίΓε, αναΐί, δηίνβηΐ Γυδα^ε, ρπδ 1ε ηοιη 

Εγζαηίίη άε ΤΗέορΗγΙαοίβ. 

1. Ρ. ϋοΙβ.εΓ, Κ.βββ5ίβη'Ν0 3408. 

2. Ρ. ϋ δ 18 6 γ, Κ€86δίεη Ν° 3433. 

3. Ρ. Ο δ 1 8 β γ> Κ.β865ίεη Μβιη. 

4. Ρ. ϋ ό 1 8 β Κ65«5ΐ«ι Ν° 3464. 

5. Ρ. ϋ ό 1 § 6 γ, Κθ86$Ιβιΐ·Νβ 3497. 

6. Ρ. ϋδΙδ^Γ» ΚεΒ^ίβη Ν° 3516. 

7. Ρ, ϋ δ 1 8 © Γ» Κ.68^η Ν° 3527. 

8 ) $ 93 “ 94» 
9. Οιιο&5, 122- 123. 8ιιγ Ια ίΓοΙιΐδοη εί Ια μογΙ άε ΤΙιέοΙοδΟδ, εΓ. ϋιιεαδ 182-186. 

10. Οϊηηαπι. 208 Β. 
11 ίτπΐΐΐ&πιηβ (3ε ΤνΓ. XVIII, ε. 30; εΓ. Ρ. 

η «ι-τ _ <ι κ 

Τΐιέορίιγίαείε ΤπδΠΙιΐδ τεπιρίΐί <3ε ηοιηΤοΓευδεδ ηιίδδϊοηδ άίρΙοηΐΒίΐςυεδ. 
Αιι ρπηίεπιρδ 1160, ϋ ίαίί ρΒΓίΐε (1ε ΓαπιΙ)Βδ5&(3ε εηνογέε ρβΓ Μαηυεί ΡΓ 
Οοπιηεηε ηιιχ ρπηεεδ ΐΒίϊηδ, ηυ δυ]εί (Ιεδ εοηίΐη§εηίδ (1ε ίΓοηρεδ ςυΐΐδ (Ιε- 
ν&ΐεηί ίοιίΓηΪΓ α ΙΈπιρίΓε \ Εη 1161, ΤπδίΙΙηδ ίαΐί έ§3.1εηιεηί ραΓίίε άε Γαιη- 

1?3.δ83<1ε εηνογέε ρηΓ Μαηυεί ΙεΓ ^οη1ηέηε β Αηίΐοείιε εί ε1ΐΒΓ§έε ά’&οεοηι- 
ρα^ηεΓ 3. ΟοηδΐΒηίίηορΙε, Ιβ ρπηοεδδε Μαπε ά’ΑηίίοεΙιε2. 

ϋαηδ υη ε1ΐΓγδο1)ΐι11ε (Ι’ΑΙεχίδ III Αη§ε, άε πονεπι^Γε 1198, εη ίανειίΓ 
άεδ νέηϊΐίεηδ, οη ηοΐε υη §γβπ(1 ΐηίεΓρΓείε, άοηΐ 1ε ηοιη η’εδΐ ρυδ άοηηέ: 

«ρεΓ ηιαξηιιηι ϊηΐβνρτβΐηγη, νεί δί ίρδε ηοη ΙυεΓίί, ρεΓ Βΐίςυεηι ευπε αΐίυηι 
ίηίεΓρΓείεηι»3. 

XIΒϊβάβ. Εη ηΐΒΓδ 1274, Μίοΐιεί VIII Ραΐέοΐο^υε εηνογη υηε υιηβυδδίκΐε 
αυ ραρε θΓέ§οΐΓε X, ρουΓ οοηοΙυΓε ΓΙΙηΐοη εηίΓε Ιεδ (Ιευχ Ε§1ίδεδ. Εεδ 
αηιΕΒδδαάευΓδ ίυΓεηί: Ι’Βηείεη ραΐπαΓεΙιε ΟεπηΒίη III, 1ε βΓαηά Ιο^οίΐιέίε 
ΟεοΓβεβ ΑεΓοροϋίε, 1ε ηιέίΓοροϋίε (1β Νϊεέε, Τΐιέορίιαηε, 1ε ρΓοΙίηίΙιε- 
ηιέηοδ άυ νεδίΐυίΓε, Νϊοοίυδ ΡαηυΓείοδ εί 1ε §Γ3.η(1 ΪηίεΓρΓείε (Οβοτ£€5 

Τζήηώ&έδ) ΒειτΗοΐοΐέχ4. 

Εη 1253,1ε §Γ3ηά ΪηίεΓρΓείε ΤΗέορΗγΙαοίβ ήί ραΓίϊε άε Γαηι1)Βδδαί1ε, εηνο- 

γέε ρυΓ Ιευη III ναίυίζέδ &υ ραρε Ιηηοεεηί IV5. 

Αυ ρπηίεπιρδ 1294, ΑικΕοηϊο II Ραΐέοΐο^υε εηνογα εη απιβ&δδαάε εη 
ΡΓονεηεε 1ε §Γαηά ΪηίεΓρΓείε ^αη, ρουΓ ίΓαϊίεΓ άυ ηιαΓΪα§ε <1ε Μϊεΐιεί IX 

Ραΐέοΐο^ιιε ανεε Οαίΐιεπηε <1ε ΟουΓΐεπαγ6. 

Χΐνβ ήβοΐβ. Εη ηονεηι1)Γε 1332, ΑηάΓοηϊε II Ρα1έο1ο§ιιε τεηουνεΐΐε 1ε ίΓαϊίέ 
ανεε νεηίδε. Ε’εχεπιρίαΪΓε Ιαίί η εδί Γέεΐϊβέ ραΓ 1ε §Γαη<1 ΪηίεΓρΓείε ^οοϊ) 

ΒαΙίδΙβΓβζ ου ΒαΗ$ίέήο$, ηοίαΪΓε, οΐΚβίοΒ <1ε 1’εηιρεΓευΓ, δραγ ον μένος 
(1ε Ια εοίοηϊε (τον κονμοννίον) νέηϊίϊεηηε α Οοηδίαηίϊηορίε7. Εη αουί 
1343, ΙαΰοΒ ΒαΙΐΒΐέήοΒ εδί ρατηιϊ Ιεδ ίέηιοϊηδ, Ιογβ άε Ια δϊ§ηαίυΓε ραΓ Ιεαη 
V Ρα1έο1ο§υε ά’υηε εοηνεηίϊοη ανεε νεηίδε, τεΐαίίνε αυ ραιειηεηί (1ε 
30.000 άυεαίδ αυ Εαίΐε <3ε Οοηδίαηίϊηορίε, Οίοναηηί θΓαάεηί§:ο 8. 

Εη 1348, 1ε §Γαικ1 ΐηίεΓρΓείε ΝΐοοΙαχ 5ί§έτοΒ εδί ηιεηίίοηηέ άαηδ Ια άέεί- 

δίοη άυ δγηοάε ίΓαηεΙιαηί υηε ςυεδίίοη ά’ίηίέΓέίδ9. Εη 1349, II ή§υΓε ραΐ'πιί 
Ιεδ ίέπιοίηδ, ΙοΓδ άυ ΓεηουνεΙΙεηιεηί ραΓ Ιεαη VI Οαηΐαευζέηε εί Ιεαη V Ραΐέο- 

1. Ρ. Οΐιαίαηάοη, ορ. οίΐ., 517. 
2. Ρ. 01ι α 1 α η δ ο η, ορ. οίΐ., 523. 

3. Ρ, Ρ ό 1 8^γ, Κβ865ίεη Ν° 1647. 

4. Ρ. Ο ό 1 8 ε γ, Κ.6865ίεη Ν° 2006. 
5. Ρ. Όδΐ8&Γ, Κ.68εδίβη Ν° 1812, 

6. Ρ. ϋ ό 18 ε γ, ΚβΒβδίευ Νβ ,2157. 
7. Ρ. ϋ ό 18 ε γ, Κ.6Β65ΐ6η Ν0 2787. 
8. Ρ. ϋδΐ86Γ, Κβ8©5ΐ6η Ν° 2891. 
9. Μι ΚΙ. εί Μα 11 β γ, Αεία 279 - 280. 



24 Κ. ΟαΐΙίΕηά 
Εία4εδ 5ϋΓ ΓΙιίδίοίΓε α4πιίηϊδίΓΕίϊνε 4ε ΙΈίηρΪΓε Β3'ζ3.ηίΐη 25 

Ιο^αβ 4ιι ΐΓ&ϊίέ δΐ§ηέ &νεο νβηίδο II οη 65ί (Ιο ιηεηιβ, οη ηιαΐ 1352, ρουΓ 1β 
οΐιτγδοΐίΐιΐΐο 4β Ιε&η VI Οαηΐααιζέηε εη ίανειίΓ άε Οεηεδ, άοηί Π έχΜι Ιε 
ΐεχίε Ιαΐίη2. Νίεοΐ&δ δί£6Γ08 αναΐί έίέ ρΓέίευΓ 4ιι ρευρίε, εη 1348; ιΐ άενιηΐ, 

εη 1357, §ταηά ΙιέίέπαΓφΐβ8. 
ΕΈβΙΐδβ ανηΐί, εΐΐε αυδδί, (3ε$ ίηίεΓρΓεΙεδ, έρμψευταί γλώσσης εις γλώσ¬ 

σαν 4 εί ιιη §πιη<1 ΪηίεΓρΓέίε 5. 

1. Ρ. ΌοΙββΓ, Κεβεδίεη Ν° 2952. 
2 ρ ρ 51 % ε γ, Κε£εδίεη Ν° 2991: «ίηίεΓρΓεί&ηΙε εί 4ϊείαηίε ΓαηιΠΐ&π ηοδίΓο 

πΐ36ηο ϊηίβΓρΓείε Ιιηρεπϊ ηοδίπ, άοηπηο ΝϊεοΙ&ο δΕ§ίεο». II δ’&§ϋ εεΓί&ιηειηεηί 4ε 

$Ϊ2βΓ0$. . .Λ__ „ , - . 
3. Ο. Ηαΐεείίί, υη ειηρεΓειίΓ 4ε Βγζαηεε & Κόπε. ναΓδονιε 1930, 39, ηοίε 1 εί 

ρ&δδίιη. 
4. ϋυ Ο & η %ε, ΟΙοδδ. Αρρεη4ϊχ εοΐ. 74. 

5. Η. Ε 8 ί ί ε η η ε, ΤΚεδΕαταδ, εοΐ. 1445, δ.ν. διερμηνεντής. 
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ΙΝϋΕΧ 
(έί&βΠ ραΓ Μιηε Κ.. Ο υ ΐ 11 α η 4) 

ΝΟΜ8 ϋΕ ΡΕΚ30ΝΝΕ3 

ΑεΓοροΙΐίε, ΟεοΓ§εδ, §Γ&η4 1ο§οί1>έίε 23. 
Αΐδπι&ηοροϋΐοδ 00γεγ4ο5, ΪηίεΓρΓέίε 20. 
Αηάιε, ϊηίεφΓέίε ΕΓΕ&ε 19, 20. 
Β&ΗδίεΓέδ ΙεοοΒ, £Γ&η4 ΪηίεΓρΓέίε, ηοί&ΪΓβ, 

οΠίεϊοδ ίΐε ΓεηιρεΓειίΓ, δραγονμενος 4ε 
1ε εοΐοηίε νέηϊίϊεηηβ 23. 

ΒΕϋδίέποδ, νοϊπ ΒΕίϊδίέΓέδ. 
ΒΕδϊΙΠίοδ ΤΗέοάΟΓβ 20. 
ΒεπΊιοίοίέδ (ΟεοΓ§βδ Τζϊιηίδΐίέδ) £γεπ4 ίη- 

ίεΓρΓέίε 23. 
Βϊ§ϊΐΕδ, ϊηίεΓρΓέίε 20. 
ΒΓΕάαεϊοη, ΪηίεΓρΓέίε 19. 
ΟοηίοδίέρΗαηε Ιεηη, δέβΕδίε 22. 

Οοηίοδίέρΐιαηοδ 21. 

ϋΟΧΕρΕίΓΟ 21. 

Ευοάίδϊυδ, ϊηίεφΓέίε 4ε 1&ίίη 20. 
ΟεΓΕίίίίαδ, Αηάτοηίε, ΪηίεΓρΓέίε, δέβηδίε 21. 

ΟΠ&εΓί, ΪηίεΓρΓέίε 21. 

0}ο4ίτογ, ΪηίεΓρΓέίε 21. 

Οο9π4ιΐδ, οΓ. Οο4ίτογ. 

Ογο§οϊγ6, Κ&ίΗοΙΠίΟδ 21. 

Ιδ4ί§ηΕ, αηιΙ)Ε$5&4ευΓ 4ε Κ1ιαΓδΓΕ\ν I, 19. 
ΙεΕη, §ταη4 ΪηίεΓρΓέίε 23. 
ΚηΐίΕΐΐΕΓορουΙοδ ΟεοΓ§εδ, ΪηίεΓρΓέίε 4ε 

ΐΕίίη 21. 

ΚΕδίΕπαοηϊίέδ 21. 
Κε1ί4Ε5 ΟΓέβοΪΓε, 4ΐ1τΕΪορΙιγΐΕΧ 21. 

ΚΙοδίοηίΕΐΙοδ Μίεΐιεί, ηοί&ΐτε 21,6. 
Κτϊηϊίέδ, ΪηίεΓρΓέίε 20. 

Ε&δεατϊδ ΑΙεχϊδ, ΪηίεΓρΓέίε 21; §γεπ4 ίιέίέ- 
ΓΪΕΓςυε 21. 

ϋοηί&ΓΪοδ ϋέηιέίΓΪοδ, ΪηίεΓρΓέίε, οϊ^είοδ 
4ε Ι’εηιρεΓεϋΓ 21. 

Εεοηί&τίδ ϋεηιέίποδ, εί. ΕεοηίΕΓΪοδ ϋέ- 
ηιείτίοδ. 

Μαπυεί, ΪηίεΓρΓέίε 4’εγ&1)6 18, 20. 

Μίεΐιεί, ΪηίεΓρΓέίε 21. 
Νοί&Γ&δ Ευε, ΪηίεΓρΓέίε, ηιέ§&4υο 22. 

ΝοίΕΓ&δ ΝϊεοΐΕδ, ΪηίεΓρΓέίε, επί τής τραιιε- 
ζης 22. 

01§Ε, ρπηεεδδε 4ε Κυδδϊε 19. 

Παγχοάτη, ό τοΰ, Τίιέο4θΓε 20. 

ΡΕηΕΓείοδ Νϊεοΐ&δ, ρΓοΙίΕίΙιέιηεηοδ 4η νεδίΐ- 

ΕΪΓε 23. 

Ρέραβοηιέηοδ ΝϊοερίιοΓε, βΤΕηηη&ΐίΙίΟδ 20. 

8α§ϊεαδ ΝϊοοίΕΐΐδ, £ΓΕη4 ΪηίεΓρΓέίε 24,2, 

νοΪΓ: 3ϊ§6Γ0δ ΝϊεοίΕδ. 
3ί§έΓ0δ ΝϊεοίΕδ, £Γ&η4 ΙιέίεΓΪΕΓίΐηβ, §γεπ4 

ΪηίεΓρΓέίε, ρΓέίειιτ 4α ρευρίε 23. 

ΤΙιέούοΓε, ΪηίεΓρΓέίε 4’Ετηιέηίεη 20. 

Τ1ιέο4οΓβ, ρΓοίοδρηίΙίΕΪΓε 20. 

ΊΊιέοΙοδΟδ, ΪηίεΓρΓέίε 19, 22. 

ΤίιέορΙιγίΕείε (XII6 δ.), εχευΝίοδ 22. 

ΤΙιέορΙιγίΕείε (XII6 δ.), εί. ΤΓΪδΐΙΙαδ. 
ΤΙιέορΙιγίΕείε (ΧΙΠ6 $.), £γεπ4 ΪηίεΓρΓέίε 23. 

Τίιοηι&δ, 1ο§οί1ιέίε 18. 

ΤΓΪδΐΙΙαδ, ηΐΕχίηιυδ ρΕίΕίΐηοπιηι ϊηίεΓρΓείαιη 
22, 23. 

Τζϊπιϊδίίέδ, ΟεοΓ§εδ. ΟΓ. ΒεΓΓίιοίόίέδ. 
ΥεΓΕεΙιϊίε, οΓ. ΟεΓΕίίϊίΕδ Αη4τοηίε. 

ΖΕηε, Νίεοίο, 4αε 4ε ΟΓέίε 21. 

ΖΪΕηϊ, εΓ. Ζηηε· 

ΕΟΝΟΤΙΟΝ8 ΕΤ ϋΙΟΝΠΈ8 

ηηιΐ5Εδδ&4ευΓ 4ε ΚίιαδΓΕνν I: Ιδ4ϊ§η& 19. 

Βατ&ΕΓΟΓαηι δεπηίαπι, 17. 

ΒπτεΕα 4εδ ΒεΛεγ63 17. 

ΟοηηέίηΒΙε, §τεπ4 21. 

διερμηνεντής 17, 24,5. 

διερμηνευτών, άπο των 21. 

ϋϊίί&ϊορΙαγίΕχ: Κείϊάηδ ΟτέβοΐΓε 21 

δραγόμανος 19. 

δραγονμανος 19. 

δραγούμενος 19,9; ΒαΙϊδίέΓέδ Ιεοο5, §γεπ4 

ϊηίεΓρΓέίε, ηοίΕΪΓε, οϊΚείοδ 4ε 1’ειηρε- 

τεατ, δραγονμενος 4ε Ια εοΐοηίε νέηίίϊεη- 

ηε 23. 

4τΕ§οηΐΕη 19. 
4αε 4ε ΟΓέίε: Ζαηε Νϊεοίο 21. 

επί τής τραπέζης: ΝοίΕΓΕδ Ευε, ϊηίεΓρΓέίε, 
ηαέβ&4αε 22. 



26 Κ. ΟαϊΙΙηηά 

έρμψενς: Βήμΐηδ 20. 
έρμψέων, πρώτος των 19. 
ερμηνευτής 17. 
ερμηνευτής γλώοαης εις γλώσσαν 24. 
εχεαβίίοδ: Τΐιέορίιγίηοίε 22. 
βτηιηηιηίίΕοδ: Ρέρη§οιηέηο5 ΝίεέρΙιοΓε 20. 

Ηέίέπ&Γςαε, £τηηά: Ε&δεηπδ ΑΙεχίδ ίηίεΓ¬ 
ρΓέίε 21; 8ϊ§έΓθ3 Νίεοίηδ 23, §Γηηά ίη¬ 

ίεΓρΓέίε, ρΓέίευΓ άα ρεαρίε 23. 

ιηίβΓρΓΟδ Γηη§ηα$ 23. 
ίηίεΓρΓέίε: 17, 18, 19, 19,9, 20, 21, 22, 23, 

24; Αΐηηιηηοροαίοδ ΟεΓΕΓάοδ 20; Βί- 
ςιίαβ 20; ΒΓαάαείοη 19; ΟεΓαΕίίηδ Απ- 

άΓοηίε 21, δέβηδίε 21; Οΐ1Ρ>©Γί 21; Οοά- 
(τογ 21; Κπηίίέδ 20; Εηδεηπδ ΑΙεχίδ 
21, £ταηά Ηβΐέπητςαε (?) 21; Εέοηίηποδ 
ϋέιηέίποδ 21; οίΕείοδ (3ε 1’εηιρεΓευΓ 21; 

Μίείιβΐ 21; Νοίηπίδ Ευε 22, ηιέ§ηάαε 
22; Νοί&Γ&δ Νίεοίηδ 22, επί τής τραπέ- 

ζης 22; ΤΗέο1ο§θδ 19, 22. 
ίηίεΓρΓέίε ά’ηΓηύε 1; ΑηάΓέ 19, 20; Μηηαεί 

18, 20. 
ίηίεΓρΓέίε ά’ηπηέηίεη 17; ΤΗέοάοΓε 20. 
ίηίεΓρΓέίε (ίβδ άίηίεείεδ άα Οηαεηδε 17. 
ίηίεΓρΓέίε άεδ άίηίεείεδ δΐηνεδ 17. 

ίηίεΓρΓέίε άε @έθΓ§ΐεη 17. 

ίηίεΓρΓέίε Οτεε 18; 
ίηίεΓρΓέίε άε Ιηη^αε ΕΙιηζ&Γβ 17. 
ίηίεΓρΓέίε (ίεδ Ιηπ^αεδ ίοιίΓαηίεηηεδ 17. 
ίηίεΓρΓέίε άε Ιηΐίη 18; Εαοάίδίυδ 20; Κη- 

βαΙΙηΓοροαΙΙοδ ΟεοΓ§εδ 21. 

ίηίεΓρΓέίεδ άε 13. ρΓίηεεδδε 01§α 19. 
ίηίεΓρΓείηιη ρηΙηίίηοΓαηι, ηιηχίίΏαδ 22, 23. 

ίηίεΓρΓέίε, £Γηηά 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24; Β&ΙίδίέΓέδ Ιηεοί) 23, ηοίηΐΓβ, οίΕείοδ 
(1ε ΓεητρεΓειίΓ δραγούμενος (1ε 1η εοΐοηίε 
νέηίίίεηηε 23; ΒεπΊιοίοίέδ (Ιεηη Τζί- 
πιίδΕέδ) 23; Ιεηη 23; δίβέΓΟδ Νίεοίηδ 23, 

§τηηά Ιιέίέπητςυε, ρΓείειη (3α Ρευρίε 23; 

Τίιέορίιγίηείε (XIII* δ.) 23; ΤΗέορΙιγΙ&οΐβ 
(XIII* δ.) 23. 

ΙηίεΓρΓείαηι ρηΙηίίηοΓαπι ιηηχίιηυδ, Τπδίΐ- 
Ιυδ 22, 23. 

ΚαίΙίοΙίΕοδ, θΓβ§0ίΓ6 21. 

ΕοβοίίιέΓε άα ϋΓοηιε 21. 
Εο§οίΕέίε, βΓ&ηά: ΑοΓοροΙίΐε ΟεόΓ§βδ 23. 

Μη§ίδίεΓ οίΐίεϊοΓαπι 17. 
Μέ§ηάαε: ΝοίηΓηδ Εϋε 22; ίηίεΓρΓέίε- 22. 

ΜίηίδίΓε άεδ ΑίΓηπεδ έίΓ&η§έΓεδ 17. 

ΜίηίδίΓε (3εδ Ροδίεδ 17. 
ΝοίηίΓε: ΒηΙϊδίέΓέδ Ι&οοβ 23, §Γηηά ίηίεΓ¬ 

ρΓέίε, οίΕείοδ άε ΓεηιρβΓβΰΓ 23; δραγού¬ 

μενος (3ε 1η εοΐοηίβ νέηίίίεηηε 23. Κίο- 

δίοηιηΐΐοδ Μίεΐιεί 21,6. 

ΟΙΤίείαΓη 17. 
Οϋτείοδ (3ε 1’εηιρεΓευΓ: Εέοηίηποδ ϋέηιέ- 

ίποδ 21, ίηίεΓρΓέίε 21; ΒηΙίδίέΓέδ Ιηεοί) 

23, £Γηηά ίηίεΓρΓέίε, ηοίαίΓε, δραγονμε- 

νος (3ε 1η εοΐοηίε νέηίίίεηηε 23. 
ΡΓέίεαΓ (Ια Ρεαρίε: 8ί§έΓ0δ Νίεοίηδ 23; 

§Γ&ηά Μΐέπητςαε, §πιηά ίηίεΓρΓέίε 23. 

ΡΓοΕηίίιέηιέηοδ (3α νεδίίηίΓε: ΡηηηΓείοδ 
Νίεοίηδ 23. 

ΡΓΟίοδρηίίιηίΓε: ΤΙιέοάοΓε 20. 
δεπηίαηη ΒηΓβηΓΟΓαηΐ 17. 
δέβηδίε: Οοηίοδίηρίιηηε Ιεηη 22. ΟέΓηΕίίηδ 
ΑηίίΓοηίε 21, ίηίεΓρΓέίε 21, 

κ. ουιυ.ΑΝϋ 
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ΕΉΥΜΝΕ δυκ ΝΟΕ ΌΕ ΚΟΜΑΝΟδ ΕΕ ΜΕΕΟϋΕ 
ΟΟΝΤΚΙΒϋΤΙΟΝ Α ΕΈΤυΡΕ ϋΕδ δΟυΚΟΕδ 

Ρ&Γίπϊ 1ε$ ρΓοβΙβιηεδ ςυε ροδο Ι’οβιινΓβ άο Κοιηαηοδ 1β Μέΐοά© οβίιιΐ 
<3β 8βδ δοτίΓοβδ βδί <5οδ ρΐιΐδ ίιηροΓί3.ηΐ$. Α ΓέίΓ3.η§6Γ, Εϊοη ρΐιΐδ ηυ’οη ΟΓεοο, 

(Ιβδ έίιιάοδ οηί έίέ ρυ^ΐΐεεδ ςιιϊ Ιεηάεηί ραίΓοΐδ α ηΐβΓ Γοπ§ίη3ΐίΐέ άυ Μβίοάε. 

Οη α ρΓοιινέ ςυε Κοιηαηοδ η’εδί ρ&5 ΐηίΐέρβηάαιιΐ άβ δοιίΓοεδ ^Γεοςυβδ βΐ 
δγΓΪΒέΐιιΟδ2. Οη α §έηέΓ3.1ΐδέ άεδ εοηδίαί&ίίοηδ ς[ΐΐ! δοηί ραΓί&ϊίεπιεηί ναΐαί^ΐεδ 
ροπΓ ςυείςυεδ Ιίοηίαίίΐη χη&ίδ άοηί οη η’η ρηδ ρΓουνέ 1ε Ηεη-ίοηάέ ροιίΓ 
Μ ι ι ι . 

« Α * * 

Ννεΐιοίετ8 3 ηίϊίΓηιέ εαΐέ^οπφαειηεηί: ςηε Κοιηαηοδ εδί εη £έηέτα1 ΙτΛιι- 
ίαΐΓβ άΈρΙίΓειη 1ε $γπεη, ραΠοιιΐ ού ίΐ ηε δώί ραδ ΙΈοτΐΙατ© δαίηίε. II εοηδΐ- 

1. Εάϊίΐοηχ (Νοαδ ηβ ηιεηίϊοηηοηδ ρηδ Ιεδ ραΡΗεηίίοηδ δροΓηοΙϊςαεδ (3ε ραείςαεδ Ιιγηιηεδ 
δέρηΓέεδ βί <3ε ίτη§ηιεηΐδ, ρηΓ Κγ αηιΐ)ηε1ιεΓ εΐ (3’ηαίΓεδ): I. Β. Ρίίτη, Αηηίεείη 
8ηεΓη 5ρίεί1ε§ίο δοΐεδίηεηδί ρηΓηίη, νοί. I, Ρηπδ 1876.-—I. Β. Ρίίτη, δηηείαδ Κ.οηιηηαδ 
νείεηιηι Γηε1ο(1θΓαπι ρΓΐηεερδ. Οηηίίεη δηεΓη εχ εοάά. ηΐδδ. ηιοηηδίεΓίί 5. ίο&ηηίδ ίη ίη$α1η 
Ρηίηιο ρπηιαηι ίη Ιαεεπι ε(ϋ<3ίί Ι.Β. ΡίίΓη, Κ,οηιη 1880. — Ο. Ο η Γη ηι ε 11 ΐ, Κοπιηηο ίΐ 
Με1ο<3ε, Ιηηί, ΡίΓεηζε 1930. — Ε. Μ ϊ ο η ΐ, Κοπιηηο Π Μεΐοάε, δη§§ίο ΟΓίίίεο ε άίεεί ίηηί 
ίηείϋίί, Ρηάονη 1937. — Τοαίεδ εεδ έ<3ίίίοηδ ηε άοηηεηί ςα’αη ηοηιΡΓε ηδδεζ ΓεδίΓείηί (1ε 
Κοηΐηΐίίη. Εεδ δαίνηηίεδ δε ρΓοροδεηί <3ε ραβΙίεΓ ΓοβανΓε εηίίέΓε (1ε Κοπιηηοδ, ιηηίδ εΐΐεδ 
ηε δ οηί ρηδ εηεοΓε ηοΕενέβδ: Ν. Β. Τ ο ηι η ά η 1ί ί δ (ηνεε αη ησιη&Γεαχ §τοαρε άε εοΐΐη- 

ΡοΓηίεαΓδ), 'ΡωμανοΟ χοϋ Μελφδού, Ύμνοι (4 νοί.), ΑίΗίηηί 1952- 1961. Ρ. Μηηδ- 

€, Α. Ττγραηίδ, δηηείί Κοπιηηί ΜεΙοΟί Οηηίίεη [νοί. I], Οηηίίεη §εηαίηη, ΟχΓογ<3 

1963. — I. ΟτοδίΙίάίεΓ ά^ Μαίοηδ, Κοηιηηοδ 1ε Μέ1ο<3ε. Ηγπιηεδ (4 νοί.), Ρηπδ 
1964 - 1967. [δοαΓεεδ εΐηέίίεηηεδ]. ΙηΙτοάιιοίΐοηε ^έηέταΐεχ (εη έίείιοΓδ (1ε εεΐΐεδ άεδ έάί- 
ίίοηδ): Η. Ο. Β ε ε Ε, ΚΜε αηά ίΐιεοΐοείδοΐιε ΕίίεΓηίαΓ ίιη βγζαηΐίηίδείιεη ΚείεΗ, Μαη- 

εΐιεη 1959 — δατίοαί Ιεε ρ. 425 δδ. — Ε. \ν β 11 ε δ ζ, Α ΗίδίΟΓγ οί Βγζηηίίηε Μαδίε ηη4 
Η^ΓηηοεΓηρΙι^, ΟχίοΓά 19612 — δΠΓίοαί Ιεδ ρρ. 179-182. — Ν. Β. ΤοηιηάηΕίδ, Η 
Βυζαντινή Ύμνογραφία καί Ποίησις, ήτοι ΕΙσαγωγή είς τήν Βυζαντινήν Φιλολογίαν, 

τόμος δεύτερος, Αίΐιίηηί 19653, ρρ. 81 - 181. 
2. Κ. ΚταΐΏβαεΙιεΓ, δαΓίοαί άηηδ: Μίδεείΐεη ζα Κοηιηηοδ, ΑΕίιηηάΙαηββη άετ 

ρΐιίΐοδ. - ρΐιίΐοΐ. αηά άεΓ ΙιίδΙΟΓ. ^1ηδδε άετ Κ. Βηγεη ΑΕ. ά. \νί$δ., 24, 3, Μαηοΐιεη 1907, 

ρ. 1 δδ.—Ρ. Μηηδ, δατίοαί άηηδ: ϋηδ ΚοηίηΚίοη (Μίί είηεηι Εχεατδ αΐιετ Κοηιηηοδ 
αηά Βηδίΐείοδ νοη δεΙεαΕείη), ΒΖ, 19 (1910), ρ. 285 δδ. — Τ Η. V/ ε Η ο Γε γ, υηίεΓβαείιαη- 
£εη ζαηι Είει! άεδ Κοηιηηοδ ηυΓ άίε λνΐοάετΕυηΤί άεδ Ηετηη, 3ίΙζαη§δΡ. ΑΕ. \νίεη, 154, 5, 

ν/ίεη 1907. — Ο. ΕηιεΓεηα, δηίηί ΕρΕτεηι Ιε 8γπεη. 3οη αανΓβ ΙίίίέΓηίΓε δτεεςαβ, Ρηπδ 

1919. 
3. \νείιοίεΓ, ορ. είί., ρ. 10. 



28 ΡειιΙ Υ&η δίεΐιειη 

ίΙέΓαίί: άοδ οΐΕοϊ 6ηίϊέΓ€δ οοηιηιε άε δίιηρίεδ ίΓΕΠδροδΐίΐοηδ ιηέίπςηεδ άε ιηβίΓβδ 
ά’ΕρΙηειη. Μηίδ άέ]Ε Ε τη ε γ ε ε η , φαί, Ιυί Εΐΐδδΐ, πιεί Ι’Εοοεηί δυΓ Ιο» ΐη- 

βυεηεβδ δγπεηηεδ άαηδ 1’1ιγιηηο£ΓΕρ1ιίβ δΓβοςυο, ε εχρπηιβ δοη ορίηίοη ά’υηε 
Γαςοη ρΐιΐδ πυαηοέε: ίΐ ε Ι’ΐιηρΓεδδΐοη ψιο 1ε οοηοίηδΐοη άε V/ εΐι ο Γε γ άέ- 

Βοτάε 1©5 ρΓοιηϊδδεδ; ίΐ ΐ&υάτ&ιΐ εχαηιΐηεΓ εηΐίέΓεηιεηί Ιεδ Βγηιηεδ άεδ άεηχ 
ροέίεδ. II η’εη άεηιεηΓβ ραδ πιοΐηδ έΐαϊ>1ι φΐε 1ε άέρεηάΕηοε ιηΐδε εη φίεδίίοη 
ε$ί γεείΐε1. Όαηδ Ιεδ ρηΒΙίοΕΐίοηδ Γέοεηίεδ §Γεοφΐε$ εί έΙτ&η§έΓθδ — Γΐη- 

ή^εηοε άΈρΙηειη η’εδί ρΐυδ οοηδίάβΓέε οοηιιηε ρΓέροηάβΓΕηίε ροιίΓ 1ε ρΙυρΕΓί 
άεδ Βγπιηεδ άε ΚοιηΕηοδ2. Εε τεεΙιεΓεΙιε άεδ δοηΓοεδ ε εη εβεί οοηίΐηυέ; ίΐ 
εδί ΐιϊεη ένΐάεηί <ιυε Μ ε ε δ ηε δ’έίΕΪί ρΕδ ίΓοηιρέ ΙοΓδφΐ’ίΙ ηιΐί εη τεΙίεΓ 
Γΐηβυεηοε ρΕΓίΐουΙΐέΓε άε ΒΕδϊΙε άε δέίευοΐε3. Οεΐΐε-οϊ η εχοΐυί ά ΕΐΙΙευΓδ 

ρΕδ άυ ίουΐ ά’αιιίΓεδ ΐηβυεηοεδ ρΕίπδίΐφίεδ. 
Εη §ΓΕηάεδ %ηε3, οη οοηηΕΐΐ ιηΕΪηίεηΕηί Ιεδ ίεχίεδ οϋ ΚοιηΕηοδ ε ίΓουνέ 

1ε Γέοΐί άεδ ένέηεηιεηΐδ άε ΓΙιϊδίοΐΓε δΕΪηΐε, Εΐΐδδϊ ίήεη φΐε άεδ εχβπιρίεδ <1 ηηε 
έΐΕ^οΓΕΐίοη ΙίΙΐέΓΕΪΓε άε οεΐΐε-οί. Οη ΐΓΟίχνε ιιη ηρεΓςυ §έηέΓΕΐ άεδ δουτεεδ 
ςίΕηδ ρΐυδίειχτδ έάΐίΐοηδ (Ιο ΚοπίΕηοδ εί άηηδ φΐβΐφίεδ ρυΐ>1ΐοΕίϊοηδ δΐΐΓ Ιηί . 

II νΕ άε 8θί φΐε, ροιίΓ Ιεδ Βγιηηεδ δΐΐΓ άεδ δυ]είδ ΒίΜςηεδ, 1ε ΕΧΧ εί 1ε ΝοηνεΕη 
ΤεδίΕηιεηί δοηί Ιεδ δοηΓοεδ ρπηοίρΕίεδ. ϋε ιηειηε, Ιεδ νίεδ άεδ δΕίηίδ εί άεδ 
ηΐΕΓίγΓδ εοηδΐϊίυεηί ηΕίιίΓεΙΙεηιεηί Ιεδ δοιίΓεεδ εδδεηίϊεΐΐεδ (Ιεδ Ιιγτηηεδ Ιιε§ϊο- 

ίξΓΕρΙιίφίεδ. Ρΐυδ ά’υηε ίοΐδ, ΚοηίΕηοδ εηιρίοίε έ§Εΐειηεηί Ιεδ έναη^ιίεδ αρο- 

εΓγρΙιεδ. Εηδηίίε, ϊΐ γ ε Ιεδ έεπίδ ρΕίπδίΐφίεδ: ρΕπηί εείίε ΚίίέΓΕίιίΓε οη ε οίίέ 
Ιεδ οεηνΓβδ άε Ιοεπ Οηγδοδίοηιε, ΒΕδϊΙε 1ε ΟΓΕηά, Οτέδοίτε άε Νγδδβ, ΒΕδϊΙε 
άε δέίευοΐε, Ογπίΐε ά’ΑΙεχΕηάπε, ΑίΙίΕΠΕδε ά’ΑΙεχΕηάπε, ΕιΐδέΒε ά’ΑΙεχΕηάπε 
εί οεεΕδΐοηηεΙΙειηεηί (Ι’ΕΐιίΓεδ. Ανεε Ιεδ Γεδίπείίοηδ ηέεεδδΕΪΓεδ, Ερίιτειη Εΐΐδδί 

εδί ηιεηίίοηηέ. 
II εδί ένϊάεηί ςιιε (Ιεδ εοηεΐυδίοηδ §έηέΓΕΐεδ εί άέύηίίίνεδ ηε ρεηνεηί είτε 

Γοηηηΐέεδ φΐ’ΕρΓέδ 1’εχΕΐηεη <1ε ίοιίδ Ιεδ ΕοηίΕΐήΕ. Οη εοητρίΌΐκΙ ίηιηιε(1ΪΕΐε- 

ιηεηί ειιχ’ϋ ηε διιβΓϊί ρΕδ ά’ίηάΐ^ιιεΓ ηηε οη ρΙιΐδίεηΓδ δοηΓεεδ ϊηιροΓίΕηίεδ ροηΓ 
ηη ΚοηίΕΐαοη; εη §έηέΓΕΐ, ϊΐ γ ε 1ε ροδδίΒίΙίίέ άε δοηΓεεδ δεεοηάΕίΓεδ ς[η ίΐ 
δ’Ε^ϊί <1ε ΓεεΙιεΓεΙιεΓ εί (Ι’εχΕηιϊηεΓ. ΡΕίΓοΐδ οη ε εοηδίΕΐέ άεδ εηιρπιηίδ ϊη- 

1. νοίτ ρ&Γ βχειηρίε Ο. ΕηιεΓβΕίι, ορ. οΐί., ρ. 104. 
2. Μ&Εδ-ΤΓγρ&ηίδ, ορ. αί., ρ. χχί; Τ ο ηι & <1 εί 3, Εισαγωγή3, Π, ρρ. 

123 -124. 
3. Μ & & δ, Κοηΐ&Ιίΐοη, Ιοο. οΐί. 
4. II δίΐΕΓίί; <1ε εΐΐεί Ιοί ηαείααεδ υποχ άεδ ρΐιΐδ τέςεπίεδ; οη γ ΐτουνΟΓΕ υηβ ΕΙΕΙΙοβΤΗρΙιΐο 

ρΐυδ ίΐεί&ίΐΐέε. Εεδ εάΐίΐοηδ ά’ ΑΐΕέηεδ εί άο Ρ&τΐδ άοηηεηΐ άο ΐίΓείδ αρεΓςυδ ύεδ 
δοητεεδ ά&ηδ Ιβδ ΐηίΓοάαείΐοηδ & εΗ&ςιιβ 1ιγηιηε, αΐηδΐ ςαβ άεδ ηοίεδ ςηί δβ ταρροΓίβηί ε ίϊεδ 
Ρ&δδΕ§εδ ίδοΐέδ (Ιεδ ^οηίαίαΕ. Ε’έάίίΐοη ά’Ο χ I ο γ (1 (Ιοηηο ηηε έηηιηέΓ&ίίοη άβδ κηποη 
ρΓίηοΐρΕίεδ ά&ηδ ΠηίΓοάηοΐΐοη §έηέΓ&1«, ρρ. χχ - χχί- Οη ίτοηνε υη εχροδέ ρΐηδ άείαιΐΐβ 

εΐιεζ ΤοπιαάΕ^ϊδ, Εισαγωγή3, II, ρρ. 116-125. 

Ε’1ιγιηηε 5κγ Νοέ (3ε Κ,οιη&ηοδ 1ε Μεΐοάε 29 

άΪΓεείδ (ρεγ εχειηρίε άΕηδ 1ε εαδ οη Κ,οηίΕηοδ είίε ηη ρΕδδΕ^ε Βίΐ>1ϊθ[ηε ηοη 
άε ρΓειηίέΓε ηιαΐη, πίΕΐδ άηηδ ηη εοηίεχίε οη ηηε ιηίεΓρΓέίΕίΐοη ςη’ίΐ ε ίΓοηνέδ 
ΕΐΙΙεηΓδ *. Κ-θηΐΕηοδ δΕίί ΓέδηιηεΓ, οη ρεγ εοηίΓε (ΙένεΙορρεΓ δοη εχεηιρίε οη 
εηεοΓε, ίΐ ε1ΐΕη§ε 1ε εΕΓΕείεΓε τΐιέΐοπςηε, άο§ιηΕίϊςηε εί δΕνηηί άε δΕ δοηΓεε2 * *. 

II εοηνϊεηί όε ταρρεΙεΓ ίεΐ ηηε τεπίΕΓ^ηε ΓοηίΐΕπιεηίΕίε άε ΟτοδίϋάίεΓ 
άε Μ ε ί ο η δ : «II Γαηί δε §ΕΓάεί άε εοηδίάέΓεΓ οοηιηιε ηηε «δοητοε» άε 
ΚοηίΕηοδ ηη ίεχίε οη Γοη ΐΓοηνε ίϊεδ ίΐιέηιεδ, άεδ Μέεδ, <1εδ ίηίεΓρΓέΐΕΐΐοηδ 
Ιγρο1ο§ί(ΐηεδ έ§α1εηιεηί ρΓέδεηίδ εΐιεζ ΚοιηΕηοδ. Ο’εδί 1ε ηη Μεη εοηιηιηη 
Εηχ οΓΕΐεηΓδ, Εηχ ροέίεδ οοηιηιε Εηχ εχέ^έίεδ, εί ά’οπ§ϊηε δοηνεηί ίΓέδ αη- 

είεηηε; εΐιηοηη γ ρυίδε ε δοη ίοηΓ. 8εη1εδ Ιεδ ΐηιϊίΕίϊοηδ ίοπηεΐΐεδ ηοηδ ηαοη- 

ίΓεηί ςηε Κ,οηίΕηοδ ε ρη ηίΠίδεΓ άΪΓεείετηεηί ίεΐ οη ίεΐ ίεχίε»8. Ρεγ οοηδέ- 
θ[ηεηί, ίΐ η’εδί ρΕδ ϊηηίϋε άε ρέηέίΓβΓ ρΐηδ Ιοίη <1επ5 Ιεδ ρνοοό,άό.3 ά’εηιρΓηηΙ 
άη Μέ1ο<3ε. Ο’εδΐ δεηίεηιεηΐ 1ε ρΓεηιίέΓε ρίίΕδε — ίΓέδ ίπιροΓίΕηίε — (Ιεδ τε- 

είιεΓοΙιεδ ςηί δε Ιεπηΐηε ςηΕηά Ιεδ έάίίεηΓδ (ΙΆίίιέηεδ εί άε Ρεπ5 (Ιοηηεηί ηηε 
δέπε όε οΐίΕίϊοηδ δεπρίυΕίΓεδ εί ρΕίπδίιςυεδ, ρΐυδ οη πιοΐηδ ρΕΓΕίΙέΙεδ Εη 
ίεχίε άε Κ.οηΐΕηοδ. Εη είϊεί, ΟΓΟδάίάίεΓ άε ΜηΙοηδ ηε πίΕη^υε 
ρΕδ (Ι’εχρπιηεΓ <1εδ τέδεγνεδ ίΐηηδ ρΙηδίεηΓδ άε δ6δ ηοίεδ οη ίΐ πιεηίίοηηε άβδ 
«δοηΓεεδ». Αγηηί άενηηί Ιεδ γεηχ Ιεδ τεπίΕΓςυεδ άε ΟτοδάΐάϊεΓ άε 
Μ ε I ο η δ (νοίΓ ηοίε 3), ηοηδ εηίεηάοηδ ρατ «δοηΓοεδ»; άεδ ίεχίεδ ίΓΕίίΕηί 
1ε ιηειηε δφεί οη έηίΕηΕηί άεδ ηιεηιεδ ΐΓΕάίίΐοηδ ΙίίΐέΓΕίΓεδ ΕηίέπευΓεδ. Ανεο 
οείίε άέβηϊίΐοη οη ρεηί οοηίΐηηει- α ειηρΙογεΓ 1ε ηιοί. Αϋη άε δε Γειγο ηηε ίάεε 
οΙειγο 5πγ Ιεδ ΓΕρροΓίδ εηίΓε ίεΐ οη ΐεΐ ΙίοηίΕίάοη εί οεδ ΕηίΓεδ ίεχίεδ, ΐΐ ΓαηάίΕ 
ΡεγΙϊγ άεδ ΙΐΕνΕηχ ά’Αίβέηεδ εί άε Ρεπ$ εί εχΕΠίϊηεΓ ά’ηηε Γηςοη δγδίέηίΕίΐςιηε 
υη §ΓΕηά ποίησε άΐιγπιηεδ 4. 

1. \ν & 1ι ο Γ ε γ, ορ. οίί., ρ. 10. 
2. ΜαΕδ-ΤτγρΕπΐ 8, ορ. οΐί., ρ. χχί. 
3. Οτοδάΐάίεΐ’ (Ιο ΜεΙοπ.3, ορ. είί., I, ρ. 132, ηοίο 2. 
4. ΙΤηο ΓβοΙιεΓοΙιε ΕρρΓοίοηάίε δοαΓοβδ ρουΓ ιιη §Γουρε δρέείίίςυε ά’Ιιγπιηεδ <3ο 

Κοιη&ηοδ ε έΐέ εηίΓερΓΪδ© ρεγ Κ. I. 8 ο 1ι ο γ 1ί, ΤΙιε δουΓοοδ οί Ιΐιε Οίιτίδίοΐοβίο&ΐ Ηγιηηδ 
οί ΚοηίΕηοδ. ΟχίοΓά Ρ. ΡΗΠ. ΤΗοδϊδ, 1957. Νουδ άενοηδ οείίε ϊηΓοπηΕίϊοη ε ηηε ηοίε άαηδ 
Γέάίίίοη Μ&Εδ-ΤΓγρΕηΐδ; 1ε ίΐιέδε η’Ε ρΕδ έίέ ρηί)1ϊέε. Εη ρΐηδ Π γ ε 1ε$ ΕΓίίεΙεδ 
δηίνΕηίδ, ίΐϋί οάϊεηί άεδ έίηάεδ άεδ δοηΓεεδ ροηΓ ςυείίριεδ Ιιγηιηεδ: Μ. Ο ε γ ρ ε η I ε γ, 
ΤΙιε Οπ§ίη αηά ίΗε ΙηΟηεηεε οί Λε ΟΙιτίδίπίΕδ ΚοηίΕΐοίοη οί ΚοηίΕηοδ. ΗΕτνΕτά δύηάϊεδ 
ΐη ΟίΕβδΐοΕί Ρ1ιί1ο1θ£γ, 1930, ρ. 1 δδ. — Μ. Ο & γ ρ ε η I ε γ, ΤΗε ΡαρεΓ ΤΗεΙ ΚοηίΕηοδ 
δν/αΐΐοννεά. δρεεηΐηηι, 7 (1932), ρρ. 3-22. — Ε. \Υ ε 11 ε δ ζ, Μεΐϊίο’δ Ηοιηίΐγ οη ΐΚε 
ΡΕδδίοη. Αη Ιηνεδίί^Εΐίοη ϊηίο ίάε δοηΓεεδ οί Βγζ&ηίϊηε Ηγιηηο§ΓΕρ1ιγ. Ιουπιαΐ οί ΤΗεο- 

ΙοβίεΕί δίηάίεδ, 49 (1943), ρ. 42 δδ. — Ε. Β ί ε Ιο ε γ δ ΐ ε I ή, Α δοαΓεε οί ΚοηίΕηοδ’ ΟοηίΕΐοίοη 
οη ίΐιε Ηγρ&ρ&ηίε. Αείεδ άη νΐ&Π16 Οοη^τέδ ΐηίεΓηΕίίοηΕΐ άεδ έίυάβδ Βγζαηίΐηεδ, ί. I. Ρατίδ 
1950, ρρ. 375 -381. — Ρ. Ο. ΝίΕοΙοροηΙοδ, ’Επι τάς πηγάς του «Εις τήν Θυσίαν 
τοϋ Αβραάμ» ϋμνου ΊΡωμανοϋ τοΰ Μελφδοϋ, Άθηνά, 56 (1952), ρρ. 278 -285. — Α. Β. 

Κοπιίηϊδ, Πηγαί του «Είς τον Νιπτήρα» ύμνου 'ΡωμανοΟ τοΰ Μελωδοΰ, ΕΕΒΣ, 27 
(1957), ρρ. 224 - 232. 
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π ν α 1οη§1ε®ρ5 άφ ήββ ΟατρβηΙβΓ βχρπηια Γοριηιοη ςυ ιΐ ία® 

υηε έΐυ^ε 6εδ δουΓοεδ ρο® οΐιαηυε Ηγ®ηε ίη<ϋνί<1υε1ΐ6®εηΙΝουδ ηουδ ργο- 

ροδοηδ <1ε εοηΙπΒυεΓ α υηε ριτβϊΐΐβ έίικίε αρρΓοίοηάίε εη βχα®®αηΙ υη ρηδ- 

5220 (1ε Πινηιηε εοηδϋΟΓβ ά Νοέ2. 
Βίεη δ®, Ια δοιίΓεβ ρπηείραίε βδΐ οοηδίίΐυέε, ιοί αυδδΐ, Ρ®Ια ΙΧΧ·· Οβηίδβ 

6 5-9 29 Κ.ο®αηοδ ιΐίεΓε εχρίίείίειηεηΐ α ΓΕοπΙ®β δυίηΐβ εη ρ1υδΐε®8 

εΐκίΓοίίδ *: οΛοδ β', ν. 2 ΟΜ=ΜΤ = ν. 40 Το».; δ’ ν. 7 ΟΜ = ΜΤ - 

ν. 105 Το®.; θ', ν. 8 ΟΜ = ν. 9 ΜΤ = ν. 243 Το®.; (δ , ν. 10 ΟΜ - ν. 11 

ΜΤ = ν. 383 Το®.; ν. 9 ΟΜ = ν. 10 ΜΤ = ν. 407 Το®.; κ , ν. 3 ΟΜ = 

ΜΤ = ν. 529 Τοιη. Αα 
Μηίδ ·εο®®εηί 5ε ρΓέδεηΙε Ιοί 1ε ΡΓθΜέ®ε άεδ δουεοεδ δεεοηάαίΓεδ, άεδ 

Ιεχίεδ ρΐιΐδ οη ®οίηδ ρίοοΟεδ άυ Κο®α1αοη? Ρο® εεί Κγ®ηε εο®®ε ρο® 

®ηΙ ά’αυίΓεδ. οη ηε ώδροδε ίυδςη’ίεί φΐε δε ΠηίΓοάυεΙιοη εΐ άεδ ηοΐεδ άεδ 
έδίΐίοηδ Το®α4α1(ίδ εΐ ΟτοδδίδίεΓ δ ε Μ η ι ο η δ^ Οη ν Ιτοηνε 

1ε8 ίηδίοηΐίοηδ δυίναηίεδ: «Νουδ ηε εοηηαίδδο® ραδ Ιεδ 8ο®οεδ δοηί ιΐ (- Κο- 

®υηοδ) δ’βδί δεη-1. ϋαηδ Ιεδ Βοωίΐΐβδ ςυε ηουβ ανοηδ εοηδεινεεδ δ® 1ε ®ε®ε 
δαίεΐ ηοηδ ΓβίΓουνοηδ 1η ρ1υρ®1 δεδ Ιΐώηεδ ςυί αρραΓαΐδδε® δαηδ ηοίΓε 
Βν®ηε, εχεερίέ 1'ίηΙβΓνεηΙίοη δεδ αη6εδ, ςυί η υη εαοϋεΐ ρηΓδευΙιεΓ η Κο®ηηθδ. 

Μηίδ εεδ δίίΤέΓεηίδ έ1έ®εηΙδ δοηί ΡΓθΒαΜβ®εηΙ αηειεηδ, εί εη Ιο® εαδ οη 
ηε οε® ρ®1εΓ <1’ί®ίΙα11οη (ΒτεοΙε ςυηηδ οη εο®ρ®ε Ιεδ νεΓδ δε Κ.ο®αηοδ εί 
Ια ρΓοδε δε Ιεαη ΟίΓγδοδίοΜε εί δε ΒαδΠε δε δέίευείε. II γ η ιουί ηυ ρ ω 
τεηεοηίΓε δεδ ®1®εδ Λέ®εδ, Γο« δίνεΓδε®εηΙ ®ίδ εη οευνΓε» . ϋηηδ Ιεδ 
δευχ έδϋίοηδ, Ιεδ Βο®έ1ίεδ αυχφίβΐΐεδ 11 εδΐ τέίέΓε δοηί εη ρΓε®ιεΓ Ιιευ^Βαδί 
δε δέίευοίε, ΡΟ 85, Κο®. 5, εοΐ. 76-84 εί Ηο®. 6,,84-101; Ιεηη Οη/ιο- 

$Ιο®ε, ΡΟ 53, Εο®. 24, εοΐ. 206 - 218; 1®.® 25, 218 -229; Βο®. 26 229- 

239- Ιιο®. 27, 239 - 251; Ιιο®. 28, 252-260; Ιιο®. 29, 260 - 273. Εη ρΐηδ, 

δαη’δ Ιεδ ηοΐεδ δε 1’έδΐΐίοη Τ ο ® α (1 α 1ί ί δ οη ΐΓουνε (ΐηεΐηυεδ ΓείεΓεηεεδ 
* ΡΟ 53 Ιιο® 22, εοΐ. 185 - 196δ. Νουδ η’ανοηδ ραδ Ια ρΓέΙεηΙιοη δε οΚαη§εΓ 
αυοί αυε οε δοίΐ ί> εεδ εοηδίαίαΐίοηδ 8έη0Γα1εδ; ηουδ η^ουίειοηδ ραδ υηε 
ηουνεΐΐε «δοιίΓεε» ά Ια ϋδίε. Νουδ νουΐοηδ 3ευ1ε®εηΙ έΐυδιεε υη ραδδα6ε ®- 

1. ΟατρβηΐοΓ, ΤΗε ΡαρεΓ..., ρ. 22. ^ τ 0 ηια 4 α Εί δ 
2. έάΐίίοπδ οοηιρίβίεδ 4ε Πινηιηε: Μιοηι, ορ. οι ΡΡ· ' * τ Γ ν ο α η ί δ' 

«ν ,®, Τ IV η° ΙΘ' (19) ρρ. 97-116 (έώΐτϊοβ: δ. Ραρα4ΐπιιίπου), Μ α α δ - Τ γ ? ρ α η ι δ, 
ορμ1’, η«ν ΡΡ 312 - 322; ΟΓΟδδΙδίεΓ δε Μα.οηδ, ορ ε«·, «· Τ π» Π, ΡΡ· 

102' Τα εαυδε δε ΙαδίϊέΓεηεε εηηε Ιεδ έδί.ίοηδ, ρουε Ια ΓέραΛίδοη δεδ νεΓδ, ηουδ δοη- 

ηοηδ άεδ Γέίετεηοβδ άοιι^ΐβδ οη Ιτίρίεδ. 
4. ΟΓΟδάΐάΐεΓ άβ Μ&ίοηδ, ορ. αί., I, Ρ· 9 . λτι. Τοηια- 

5. θΓθδάί<1ΐ6Γ (3ε Μαίοηδ, Ιοε. οΐί.; εί ίεδ ηοΐεδ, ρρ. - > 

^ & ί ΐ 8, “Υμνοι τ. Β', ά&ηδ Ιεδ ηοίεδ, ρρ. 97-116. 

Ι/Ιιγιηηε δητ Νοέ <3ε Κ.οηΐ3ηο5 1ε Μέΐοάε 31 

ηι&Γςιιΐ3.Μ6, φΐβ 168 έάΐΐουΓδ η’οηί ραδ γπϊ5 εη γοΙϊοΓ, πι&Ϊ8 ού. ηουδ νογοηδ υη 
οχεπιρίβ ΓδρΓέδοηΐαίϊί άοδ ρΓοοέ<3έ8 υΐίϋδέδ ραΓ Κ,οηιαηοδ ΙοΓδςυ’ϋ (Ιένοίορρο 
(368 (Ιέίαΐΐδ ηοη δοπρΙυΓαίΓβδ. 

II 5’α§ΐί (3ο 1’οΐΐίθδ ΐς-', νν. 8 -10 ΟΜ — νν. 9-11 ΜΤ — νν. 431 - 437 

Τοηι. άβ Πΐ)?ηιη6 δυΓ Νοέ: 

ενθύς δέ έξαπέϋτειλε \ τον κόρακα ο όαιος 
καί οντος ονχ ύπέστρεψε [ τζαραχειμάσαζ έξωθεν : 

καί γάρ πάντοτε ποθεί \ τον χειμέριον καιρόν | σνγχαίρων τω βορρά. 

Τα ρΓ6πιΪ6Γ6 ΓβπιαΓ^υε ςυΐ δ’ΐιηροδ6, ο’εδί ςηβ 1β ΐβχίβ (3ε Ια ΤΧΧ η’α 
ραδ 1ε πιοί παραχειμάσας, ου υηε 6χρΓ6δδΐοη ε^ηϊναΐεηίε, ιηαίδ δευίειηβηί 
έξελθών ονχ νπέότρεψεν... Αυ ίοη<3, οε ΐεχίε (3ε Ια ΤΧΧ έξε?.θών ονχ νπέ- 
οτρεψεν έώς... η’α ραδ (3ε δεηδ, ρυΐδ^υε 1ε εοΓ^εαυ η’εδί ^αη1α^δ ΓεηίΓε. Τε 
ίεχίε ΙιεΤΓευ εδΐ ρΐυδ εχαεί: 

~Β> 21ΕΪ1 «Ιϊ1 ΚΠ 2-Ι37ΓΓΠΚ :ΠΕ? Τώ« 
— Τ Τ <*■ "" ^ Λ * 

«εί 11 Ιαοΐια 1ε εοΛεαυ ςυί αϋα εί νϊηί 3υδςυ’α οε ςυε Ιεδ εαυχ αίεηΐ δέοΤέ 
δυΓ Ια ίεΓΓε» (ΒϊΜε (3ε ΙεΓυδαΙειη). (αΐΐα εί νίηί = άνέατρεψεν). Βαηδ 1ε Γαίΐ 
ηυε Κοιηαηοδ τερΓεηά 1ε ύπέστρεψεν ρευ εοΓΓεοί <3ε Ια ΤΧΧ, οη ροιπταΐΐ 
νοίΓ υηε ιηίϋοαίΐοη ςυ’ίΐ δε Ταδαΐί δυΓ Ια νεΓδΐοη §Γεε(ΐυε (ου ηιεηιε ςυ*ί1 ηε 
δαναίί ραδ οοηιρΓεηάΓβ υη ίεχίε Ιιείηβυ ?). Τ’εχρίΐοαίΐοη ςυε 1β εοΛεαυ «ρΓέ- 

ίέΓε ίου3ουΓδ Ια δαίδοη (ίΊιΐνεΓ» ηε δε ΐΓουνε ηοη ρΐυδ (Ιαηδ Ια ΤΧΧ. 

Εηδυΐίε, ϋ Γαυί ηοΐεΓ ςυε ηυΐΐε ραΓί αϋΙευΓδ (3αηδ δοη 1(οηίαΤΐοη, Κοηιαηοδ 
ηε (3οηηε <3εδ ΐηίϋεαίϊοηδ δυΓ Ιεδ δαϊδοηδ αυ <3εΐ>υί ου α Ια ϋη (3υ <3έ1υ§β. Κΐεη 
άαηδ εε ίεχίε, α ραΓί 1ε ραδδα§ε (1ε ΓοΐΤοδ ΐς\ ηε ηουδ ρεπηεί άε εοηηαϊίΓβ 
Ια δαίδοη α Ιαηυείΐε ΓαΓοΙιε εεΐιουαϊί αυ ιηοηί ΑταταΙ. Τεδ αυίΓεδ ΐηάίοαίίοηδ 
εΙίΓοηοΙοβΐςυεδ (3αηδ οε Τοηίαίοΐοη δοηί ταΓ6δ εί ρευ ρΓεεϊδεδ: ια' 1 ΟΜ = ΜΤ 
= 281 Τοηι.: τότε ; ιβΓ 1 ΟΜ == ΜΤ — 309 Τοιη.: τότε ; ιδ' 4 ΟΜ: τεϋοα- 

ράντα — 4 ΜΤ: [τεσ]σαράκοντα = 369 Τοηι.: τεσσαράκοντα ημέρας \ καί νύ¬ 

κτας Ισαρίθμους ; ιδ' 6 ΟΜ = ΜΤ = 373 Τοηι.: τότε ; ιεΛ 7 ΟΜ = ΜΤ — 

402 Τοηι.: επί ημέρας πολλάς ώς οίμαι ; \ς 1 ΟΜ = ΜΤ = 416 Τοιη.: μετά 
ταντα ; ΐς-' 8 ΟΜ = 1 ΜΤ = 431 Τοηι.: ενθύς ; ιζ' 1 ΟΜ = ΜΤ = 443 

Τοιη.: ενθύς; ιζ' 4 ΟΜ = ΜΤ ~ 450 Τοηι.: έπισχών ημέρας επτά; ιζ' 8 

ΟΜ = 9 ΜΤ = 458 Τοηι.: ενθύς ; ιη' 4 ΟΜ = ΜΤ = 477 Τόπι.: τδτε ; 

ιθ' 1-3 ΟΜ = ΜΤ = 497- 501 Τοιη.: οτε εϊδεν. .. τότε.. . 2. 

1. Οέη. 8, 7. (άνέατρεψεν οο<3. Α1οχαη<1πηηδ). 
2. Τε Ιεχίε 4ε Ια ΤΧΧ εδί δΐεη ρΐηδ ρτέείδ ροηΓ 1ε ρΙηρ&Γΐ 4εδ ραδδα§ε5 εοΓΓεδροηάαηίδ; 

Ιεδ δρέεϊαΐίδΐεδ ίοηί Ια 4ϊδίίηείΐοη εηίΓε 4εηχ νεΓδίοηδ, Γηηε ρηϊ άοηηε Ιεδ 4αίεδ ρτεείδεδ 
δε Ραδκηί δΐΐΓ Γα§ε 4ε Νοέ (νείδϊοη Ρ = «ΡΓΐεδίεΓδείιτΐίί»), ΓαυίΓε ςηί Γηεηίΐοηηε Ιεδ ρέποέεδ 



Ρ&υΐ Υηπ δίοΒειη 

ΡυίδφΓίΙ η’γ α ραδ άε οΙίΓοηοΙο^ΐε οοητρίέίε άαηδ 1ε Εοηίαΐάοη, ΐΐ η εδί 
ραδ άυ ίουί ένϊάεηί ροιίΓ Ιεδ βάέΐεδ ςυί αδδίδίβηί α ΓεχέευΙίοη άε 1’Βγπιηε, 

ςυε ο’εδί ρεηάαηί ΓΒίνεΓ ςυε 1ε εοΛεαυ ίυΐ Ιδείιέ. Εε Γαΐΐ φίβ Κοιηαηοδ 
φφε ίπυηέάίαίεηιεηΐ Ια ρΙίΓαδε και γάρ ρουπταίί ίηάκιυεΓ ρευί-είΓε ςυ Η 
νευί )υδίίδεΓ Ια εΐηοηοΐοδίε, φΓϋ νίεηί ά’ίηίΓοάυπε άαηδ δοη Εοηίαΐαοη ά’υηε 
ίαςοη ίηαίίεηάυε. Μαίδ ϋ ηοιίδ δεηιΒΙε φΓυηε ΐε11ε)υδίίβεαΐίοη —φΐί η’εη εδί 
β’αΐΙΙειίΓδ ραδ υηε— η’α ραδ υηε §Γαηάε ίπιροΓίαηεε: άαηδ υη ίεχίε ΗίυΓ£Ϊ(μιε, 
άεδίίηέ α Γεχέευίίοη οΓαΙε, άεδ ρΓέείδΐοηδ ραΓείΙΙεδ ηε δοηί ραδ ίηάίδρεηδαΒΙεδ. 
"ροδοηδ ρουΓίαηί βυ’υη ρυΒΙίο αίίεηί* εί &π*κτ ανεο ΓΕεπίυΓ© 

δαΐηίε δε ταρρείΐε Ιεδ ίηάίεαίίοηδ ο1ΐΓοηο1ο£ίςυεδ άε Οέη. 8, 5 - 6 («αυ άιχιεηιε 
πιοΐδ»; «αριέδ φίαΓαηίε ]οιΐΓδ»); δυρροδοηδ επεοτε βυβ — Ιουί εη έεουίαηί 
1ε ΕοηίαΕίοη, οΒαηίέ α 1’έ§1ίδε ρεηάαηί 1ε εαΓεπιε \ άοηε αυ ρπηίειηρδ — εεδ 
βάέΐεδ νευίΐΐεηί Γαυε Γαδδοείαίΐοη εηίΓε 1’ίάέε άε 1’βϊνεΓ εί Ια ρτέεΐδίοη εΙίΓοηο- 

1ο§ίφΐε άε Ια ΕΧΧ; Ια μυεδίίοη άενίεηί οοπιρίΐφαέε, εαΓ Γίηάίεαίιοη «1ε άιχι- 
έηιε ιηοϊδ» ηε δεταΐΐ ρΓοΒαΒΙειηεηί ραδ δαηδ φΐείφΐβ έςυινοφίε α Βγζαηεε 
άυ ΐεπιρδ άε Κοηιαηοδ. II εδί ηέεεδδαίΓε ά'ουνπΓ ϊεΐ υηε ραΓεηίΒέδε δΠΓ Ια 

Γείε άε Νουνεί Αη α Βγζαηεε2. . , 
Βίεη δύΓ, Δεκέμβριος εί ά’αυίΓεδ ηοηΐδ άε ηιοίδ ρΓουνεηί ςυε 1 αηηεε 

Γοιηαίηε εοηηηεηςαΐί 1ε ρΓεπιίεΓ ηιαΓδ δείοη 1ε οαΙεηάπεΓ ρΓέ-Οέδαπεη Ο^ςυ εη 
46 αναηί Εθη.) εί ηουδ ανοηδ άεδ ρΓευνεδ βυε οείίε ίΓαάΐίΐοη α δυτνεου 
Ιοη^ίεηιρδ αρΓέδ Ιεδ τέΓοπηεδ άε Οέδαπ Κ ο υ Ε ο υ 1 έ δ ειίε ε.α. ΡΕοίιυδ, 
ΡΟ 101 εοΐ 736, ςυϊ εχρίΐρυε φΐε Ιεδ Κοπιαίηδ αναΐεηΐ ίΓοίδ άαίεδ ρουε ε 
ΡΓεπιίεΓ ϊοπγ άε Γαηηέε: 1ε Ι^αηνίεΓ, 1ε 1* ηιαΓδ εί 1ε 1« δερίεηιΒΓε. Π α- 

■{ουίε φΐε Ια ηουνεΐΐε Κοηιε α τερπδ εε δγδίέπιε. Εη είΤεί, α εοίε άυ 1βΓ ίαηνιεΓ 

<16 40 ;οαπ> οι (1ε 7 Ιουτδ (νβΓδίοη I = «ΙαίπνίδΙ»). Αίηδΐ δ’εχρϋιιυε έβαίειηεηΐ Ια οοηίΓαάίοΙίοη 
6ΠΙΓ6 Οέη. 6 19 - 20 61 7, 2 - 3 ου εηΗε Οέη. 6, 16 εί 8, 13. ϋαηδ Ιεδ Ιιοπιείιεδ άε Ιεαη ΟΙιτγ- 
δοδίοπιε εί άε Βαδϋε άε δέίευείε, εευχ-εί 5’είΤθΓθεηί ά’εχρΙίαυεΓ εεδ άίνεΓ§εηεεδ άυ ίεχίε 
ΒΐΗΐςυε. Κοηιαηοδ ρατ εοηίιε ηε δ’οοεαρε ροΐηί άε ΐεΐδ ΡΓθ61επιεδ αυι ηε ρουπ-αιεηί ίη ε- 

ΓεδδεΓ υη ρυΝΙε πιογεη. - II εδί ΐηίέΓεδδ^ηί άε ηοΐεΓ «ηοο» αυε Βαδίΐε άε δε^υ^, ΡΟ 
85, Ικηπ. 6, οοΐ. 100Α άοηηε υηε «άαίε» άΐίϊέΓεηίε άε Ια νεΓδίοη εουΓαηίε άε Ια Ι.ΧΧ. Βαδίΐε. 
Δεκάζω γάρ μψί, φησίν, έν ταΐς των όρων κορυψαϊς έκαθεζετο. - ΒΧΧ, Οεη. 8, - 
και έκάθιαεν ή κιβωτός έν μηνι τω έβδόμφ, έβδομη και εικαδι του μψοζ, επι τα οοη 
Άοαοάτ Τό δέ ϋδωρ ήλατζονοντο έως τον δεκάτον μψος. Και εν τω δεκατφ μψι,τρ 

τοΰ μηνός, 4,1 αί ,^Ι τ»ν (8«Τ 1* Μ. * <» «X « * 
Πίεδ άε Ρ εί I οη Πούνε αυεί^υεδ τεπιαταυεδ άαηδ άεδ ουνταβεδ τεεεηίδ οοπιηιε Ειιαάορεάια 
ΕαποΙΐοα, δ.νν. «Οΐΐηνίο»; «Ρεηΐαΐευεο» ου ΚεΙίφη ίη ΟβκΜεΗΐε ιιηά ΟεμειηναΠ, δ.νν. 

«δίηίΗυί,’ II. Ιηι ΑΤ»; «ΡΓίεδίεΓδεΙίΓΐίΐ» εί «Ιαίιννΐδί»). 
1. Οοηυηε Γίηάίφΐβ 1ε ηΐδ. Ρ: Τη Κυριακή τής γ' έβδομάδος των Νηστειών κοντα- 

κιον κατανυκτικόν «δόμενον εις τον Νωε, κλπ. , , ΤΤ 1 α+ηι 
2. νοίτ: Ρ ά. Κ ο α ^ ο η 1 έ δ, Βυζαντινών βίος και πολιτισμός, ΐ. Π, 135°· ΑΙΙ“* 

ηαΐ 1948, ρ. 13 85. εί V. ΟτυιηεΙ, Εα εάΓοηο1ο§ίε. (ΤΓαίίε ά’είυάεδ ί)γζαηίιηεδ, I), 

Ραάδ 1958, ρ. 124. 
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(ίέίβ οβίοΐοΐΐο άεριιΐδ ΟέδαΓ) εί άυ 1βΓ ηιαΓδ (ίείε ΐΓαάΐΐίοηηεϋε), οη ίΓουνε 
(α ραΓίΪΓ άε Γαη 313 αρΓέδ Ι.ΟΕγ.), 1ε 1βΓ δερΐεπι^Γε, (άέΒυί άε Γαηηέε εεείέδία- 

δΐίςυο)ι. Οαηδ Ιεδ Μεηαϊα οη ίΓουνε, εοηιηιε οη δ’γ αίίεηά, 1ε 1βΓ δερίεηιΒΓε2. 

Οη τείΓουνε εείίε άαίε εΐιεζ ϋε1εΒαγε3, χηαίδ ηουδ υ Ηδοηδ αυ ρΓεηηεΓ 
ηιαΓδ ςυε εε )ουΓ έίαϊί 1ε άέΒυί άεδ ηιοίδ άερυίδ Μοϊδε. Ε’αηείεηηε ίΓαάίίΐοη 
Γοηιαίηε άυ 1ΘΓ ηιαΓδ εδί εηεοΓε χηεηίίοηηβε ραΓ εχεπιρίε εΒεζ ΙοδερΗ ΒΓγεη· 

ηίοδ4. ρυοί ςυ’ίΐ εη δοίί, ίΐ δεΓαίί ηοΓηιαΙ ςυε, άαηδ υη ίεχίε ΙίίυΓ^ϊςυε οοηυηε 
εεΐυί άε Κοηιαηοδ, 1ε ηιοίδ άε δερίεηιΒΓε Γΰί εοηδίάέΓέ οοηυηε 1ε ρΓεπιίεΓ, 
(έίαηί εη εβεί 1ε ρΓεπιίεΓ δείοη 1ε οαΙεηάτίεΓ εοοίέδίαδίίςυε); οεΐα εδί ρΐυδ ηοι- 

ηιαΐ εηοοΓε ςυαηά οη δαίί ςυε 1Έ§1ίδε ραΓαίί ανοΐΓ ίαίί ορροδίίίοη ά Ια οουίυηιε 
άε Ια Γείε άυ 16Γ ηιαΓδ5. 

Κ,ενεηοηδ υη ίηδίαηί εηοοΓε α οε ρυΒΙίο Βγρο11ιέΙίςυε άε Κοιηαηοδ, ίεΐΐε- 
ηιεηί αίίεηίϊΓ εί Βίεη αυ οουΓαηί άεδ ίηάίοαίΐοηδ ρΓέοίδΟδ εί ηοηιΒΓευδεδ άεδ 
ηιοίδ άαηδ 1ε τέοΐί άε Ια Οέηέδε; ρουΓ ευχ, ίΐ η’εδί ραδ ένίάεηί ^υε Γέρίδοάε άυ 
οοΓΒεαυ δε δίίυε εη ΙιϊνεΓ. 

Κοπιαηοδ η’ίηδίδίε ραδ δυΓ οείίε ο1ηοηο1ο§ίε εί ηε άοηηε αυουηε εχρίίοα- 

ίΐοη «ίεοΒηϊςυε». Εη Γέαΐϊίέ, οε «άϊχίέηιε ηιοίδ» εδί Βίεη ΒίνεΓηαΙ, άαηδ ΓΑη- 

οίεη Τεδίαηιεηί, ρυίδςυε Γαηηέε οοηυηεηςαίί οη ηιαΓδ - αντά δείοη 1ε οαΙεηάπεΓ 
ΒόΒΓου6, υη οαΙεηάπεΓ Ιυηί-δοΐαπε οοηιηιε οη δαίί. 

8αηδ άουίε, Ιεδ βάέΐεδ μυί αδδίδίαίεηΐ α Ια 1ίίυΓ§ίε η’έίαίεηί ραδ οε ρυΒΙίο 
βγροί1ιέίΐ(ΐυε, αγαη1 άεδ ηοίίοηδ ριέοΐδεδ άε Ια ο1ΐΓοηο1ο§ϊε άυ άέ1υ§ε, εί ίαϊδαηί 
αίίεηίίοη α ΐουίε ίηοοηδέιιυεηοε ένεηΐυείΐε άαηδ 1ε Βοηίαΐαοη. Κοπιαηοδ ρευί 
δε ρεπηείίΓε Γαοίΐεηιεηί άε ηε ραδ άένεΙορρεΓ υηε 1οη§υε ίΒέοπε οίποηοΐοβί- 
ςυε; ραΓ οοηίΓε, Ιεδ άέίαΐΐδ ρίΐίοΓΟδίιυεδ, Βυιηαίηδ ου εηαρΓυηΐέδ α Ια ηαίυΓε 
δοηί αδδεζ ίτέςυεηίδ άαηδ δοη οευνΓε. Οε δίγ!ε ραΓίοίδ δροηΐαηέ, ηαίυΓεΙ, εί 
ςυί δαίί ίουοΒοΓ υη αυάίίοίΓε ηιογεη ανεο άεδ Γέηυηίδοεηοεδ άε Ια νίε ςυοΐίάίεη- 

ηε, ο’εδί Βίεη 1ε δίγ1ε οαΓαοίέπδΐίςυε άε Κοιηαηοδ άαηδ ρΙυδίευΓδ άε δεδ ηιείΙΙευΓδ 
Βγπιηεδ 7. 

1. Κ ο υ Εο υΙε δ, ορ. είί., ρ. 20. 
2. Μηναία, έ<3. όε Κοιπε, 1898, ί. I, ρρ. 3-24. 
3. Η. Οε1είΐ3-γε, ΡΓοργ1αευτη αά Αεία δαηείοΓυιη, ΒηιχεΙΙεδ 1902. Μήν Σεπτέμ¬ 

βριος Α', οοΐ. 1-2; Μήν Μάρτιος, Α', οοΐ. 497-498. 
4. Τωσήφ Βρυέννιος, έά. Ε. Β ο υ 1 § α γ ί δ, Εεϊρζί§ 1768. ί. Β', ρ. 274: Λόγος περί 

τής Πόλεως άνακτίσματος. ραβδίπι: ...Των δώδεκα Ζωδίων ό Κριός ββλτίων, των δώ¬ 
δεκα Μηνών ό Μάρτιος πρώτος, τών δώδεκα όρέων ό Καύκασος μείζων, ...και των 
άνά την οικουμένην μεγίστων πόλεων ή νέα 'Ρώμη άγιωτέρα. ♦. 

5. Κο υΕουΙέδ, ορ. είί., ρ. 21. 
6. Οείίε Γεπιαπιυε εοιίδίΐίυε Γυπΐηυε ηοίε εχρΗεαίίνε ου αυίτε ηυε 1’οη ρευί ίΓουνετ 

α εε ρ3553§ε; εΐΐε εδί Γουπιΐε ρβΓ ΟτοδάίάίεΓ άε Μαίοηδ, ορ. είί., ρ. 123. 
7. νοίτ άεδ εχεπιρίεδ Γ3$δειηβ1έδ ρ3Γ Τ ο ηι 3 ά 3 Ε ΐ $, Εισαγωγή3, II, ρρ. 104 - 

105, ρρ. 113 -115. 

,Κπετηρίς ΓΕταιρείας Βυζαντινών Σπονδών, "Ετος Λ Τ' 3 
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8ϊ 1ε ρτοΕΙέηιε άε Ια ο1ηοηο1ο£ΐο ηε δε ροδε άοηο ραδ ροιίΓ δοη ρηΒΚο, 

ηοηδ άενοηδ ροηΓίαηί δυρροδετ φΐε 1ε ροέίε εη αναΐί άεδ ηοίΐοηδ (οη ΐιίεη, 

ςιχ’ΐΐ ρηΐδαΐί α ηηε δοητοε ςυΐ δε Εαδαΐί δηΓ εε$ ηοίΐοηδ) ροηΓ ςη’ϋ ρηΐδδε εη 
νεηίΓ α εε ιηοίΐΓ «ηαίυΓαΙΐδίε» εί αρραΓεππηεηί δροηίαηέ — πιαΐδ ηοη §ταίηΐί 
— άη οοίΒεαυ Ιαοΐιέ ρεηάαηί 1’ΙιίνεΓ. Εα φίεδίΐοη δε ροδε άοηο: οΐι Κοηιαηοδ 
η-ί-ϋ ίΓοηνέ Ιεδ ΐηάΐοαίΐοηδ ηέοεδδαήεδ, φΐΐ ηε β§ηΓοηί ραδ άαηδ Ια ΕΧΧ ? 

Οη ροηπαΐί Γόροηάτε ςηε 1ε Μέΐοάε νειιί δεηίεηιεηί άίτε φΐε 1ε οοΓΕεαυ, 
^ηΐ δΐιρροΓίε βΐεη Ιεδ π§ειΐΓδ άε 1’ΙιΐνεΓ, ροηναΐί δΐιρροΓίεΓ αιΐδδϊ 1ε οΐίιηαΐ 
Ιιυηηάε εί ίτοΐά α Ια ίιη άη άέ1η§ε; παραχειμόσας ροηΓΓαίί δΐ§ηΐβεΓ δΐπιρίοπιεηί: 
δυΓνΐνΓε ρεηάαηί 1ε ιηαηναΐδ ίεηιρδ εί χειμών εδί αηδδΐ Βΐεη ίεηιρέίε φΤίπνοΓ. 

Π εη ΓέδηΙίεΓαίί ςηε 1ε ρΓοΒΙέιηε άη οαΙεηάηεΓ η’εχΐδίε ραδ; Κοηιαηοδ, φή 
η’αναΐί ραδ πιεηίΐοηηέ άε ηιοΐδ άαηδ δοη ΕοηίαΕΐοη, η’αηΓαΐί ραδ δοη§έ α ηη 
ΙιΐνεΓ άαη$ 1ε δεηδ ρΓορΓε άη ιηοί, πιαΐδ δεηίεηιεηί α άεδ δΐίηαίίοηδ αίπτοδρίιέπ- 

ςηεδ. Νοηδ ηε δοππηεδ ροηΓίαηί ραδ δαίΐδΓαΐίδ άε οείίε τέροηδε ίΓορ Γαείΐε, 

ρηΐδφΤηηε απΐτε εδί Εΐεη ρΐηδ οοηναΐηοαηίε, οοιηιηε οη νεΓΓα ρΐηδ Βαδ. 

Ό’αβοΓά, ηοηδ νοηΐοηδ εχαιηΐηεΓ Βπένεπιεηί ηηε αηίΓε ροδδΐΒΐΗίέ εηοοίε, 

ρΐηδ ΐηίέΓεδδαηίε φΐε Ια ρΓέοέάεηΐε: Κοηιαηοδ αηΓαΐί-ΐΙ άεδ οοηηαΐδδαηοεδ άη 
οαΙεηάηεΓ ΒέΒΓευ α οαηδε άε δοη οπβΐηε ]ηΐνε? Μ ααδ εοηδΐάέΓε οείίε άε- 

δοεηάαηοε άε ρατεηίδ )ηίίδ εοηιηιε ρΓοΒαΒΙε, ηοη δεηίεηιεηί α οαηδε άε Ι’ΐηίοΓ- 

ηιαίΐοη ρΓονεηαηί ά’ηηε Ιιγπιηε δηΓ Κοιηαηοδ 1: «Γένος μεν έξ 'Εβραίων τόν 
νονν δέ εΐχεν έδρα Ιον» ιηαΐδ αηδδΐ α οαηδε άεδ Γοπηεδ ΙιέάΓαϊςηεδάε ηοπίδ ]ηιίδ, 
εηιρίογέεδ ραΓ Κοηιαηοδ εί α οαηδε άε δέπήίΐδπιοδ 1 2. Α ρΓειηιέΓε νηε, οείίε 
ΒγροίΗέδε ροηΓΓαΐί είΓε αίίΓαγαηίε. Ε11ε α.]ουίεΓαΐί ηη έΐέηιεηί ά οείίε άΐδοηδδΐοη 
εοηοεΓπαηί Ια Βΐο§Γαρ1ιΐε άη Μέΐοάε. Όαηδ ηηε ρυΒΙΐοαίΐοη Γέοεηίε, Ια ςηεδίιοη 
άε δοη οπ§ΐηε )ηΐνε α έίό ροδέε ηηε ίοΐδ άε ρΐηδ, οείίε ίοΐδ α ρατίΐΓ άε οε ιηέηιε 
ΙίοηίαΕΐοη φΐΐ ηοηδ οοουρε έ§α1εηιεηί3 4. Α Ια δίτορΒε γ' 1 ΟΜ = ΜΤ = 66 

Τόπι., «άσηπτων ξύλων» αη Ιΐεη άε «τετραγώνων» ςηε ηοηδ Ιίδοηδ α Ια ΕΧΧ, 

η’εδί ραδ ηέοέδδαΪΓειηεηΙ ειηρΓηηίό αη ίεχίε Ιιέίητεη \ ρηΐδςυε ο’εδί ηηε ναπαηίε 
άη ίεχίε §γοο. Τοηί οοππηε Ρ ε 11 ε £ γ ΐ η ο ροηΓ γ' 1 ΟΜ = ΜΤ = 66 Τοηα., 
ηοηδ δοιηηιεδ οΜΐβέ άε οοηοΙηΓε ςηε άαηδ 1ε ραδδα§ε ΐς-' 8-10 ΟΜ — 9 -11 

1. Εε ίεχίε εδί εοηδεΓνέ άαηδ Ιεδ ιη$δ. Αίίιουδ Ιαηταε Γ' 28; Αίΐιουδ Βαίορεάιοιι 202, 

·. 28 εί Ραίιηϊαεαδ 195, Γ. 224. €ϊ. Μ α α δ, ϋΐε 01ΐΓοηο1ο§ίε άεΓ Ηγηιηεη άεδ Κοιηαηοδ, 
3Ζ 15 (1906), ρρ. 30 - 31. —* Ε υ 8 I γ α ί ί α ά β 8, 'Ρωμανός ό Μελωδός και ή Ακάθιστος, 

Γρηγόριος ό Παλαμάς, Α' (1917), ρ. 199 δδ. . . 
2. Μ α α δ - Τ γ γ ρ α η ί δ, ορ. εϊί., Ρ- χνΐ. Οί. ά αυίτε ρεγΙ ΤοηίΕάαΙίΐδ, Εισα- 

/ωγή3 II ρρ. 89-90, ςιαϊ η’αοοερίβ ρ&δ ΠιγροΙάέδ8 άε 1’οπ0ΐηε ]ηΐνε εί δυρροδε ςα αη 
ήπιρίε ΐεα άε ηιοίδ δοΐί α 1ε 6αδε άε Ιε ίΕαδδε ΐηίοπΏΕΐίοη. Εβραίος δετΕΐί ειηρίοχέ αα Ιιεα 

Σύρος ρ©ιιί-έίΓ6. φ , , 1 
3. Μ. Ρ εί 1 ε § γ ΐ η ο, «Άσηπτων ξύλων» (Κοπιεπο ΐΐ Μεΐοάε, Ιηηο άι Νοε, γ 1. 

[ΙίνΐδίΕ άϊ δίοΓΪΕ ε ΙεΙίεΓΕίαΓΕ ΓεΙΐβίοδΕ, 1 (1965), ρρ. 108 - 109. 
4. Ο γ ο δ ά ί ά ί β γ ά ε Μ ε I ο η δ, ορ. είί, I, ρ. 107, 1ε βα^έτε ΐηάιτεείεηιεηί. 

ΜΤ = 431 -437 Τοηί., οη ηε ρεηί ίΓοηνεΓ ηη ατ§ηηιεηί οοηναΐηοαηί ροητ 
1*οπ§ίηε )ηίνε άε ΙΙοηιαηοδ. 

II ν α εη εΐϊεί ηη ίεχίε ^εο, αηίέπεηΓ α Κ,οπιαηοδ, ςηΐ άοηηε άεδ εχρίΐοα- 

ίϊοηδ δηΓ Ια οίίΓοηοΙοβϊε άη άέΐη^ε; χΐ δ’α^ΐί ηοίαηιηιεηί ά’ηηε άεδ Ηοηιέΐίεδ 
ςηΐ οηί έίέ Γαρρτοοίιέοδ άη ΙίοηίαΕΐοη άε Κοηιαηοδ δηΓ Νοέ, ραΓ Τ ο ιη α- 

άαΐίΐδ εί ΟτοδάΐάΐεΓ άε Μαίοηδ: ηη ραδδα^ε άε Ια δΐχΐέηιε 
Ιιοπιέΐίε άε Βαδΐΐε άε δέΐεηοΐε, ΡΟ 85, οοΐ. 97 Ο -100 Β ; 

«. . ΥΕν θέρεί μέν. γάρ ό κατακλυσμός και ήρξατο και νψώθη καί τάς 
των ορών κορνφάς κατεβάπτισεν. *Εν χειμών ί δέ μέσω τό πλήθος τών νδά- 

των έπανετο, αντίστροφον τω νόμω τής φνσεως την τάξιν δεξάμενος, ϊνα μη 
τις ύστερον κατακλυσμόν έπακονων, συντυχίαν νομίζη τόν φόβον και όμβρον 
αέρα φαντάζηται, καί νοθεύη τόν φόβον ταϊς τοϋ χειμώνος ώραις τόν κατα¬ 

κλυσμόν λογισάμενος, καί την θείαν άνάκτισιν καιρών ύποβολαϊς παρα- 

γράφηται. 
Διά τούτο περιτρέπει τούς όρους τής φνσεως καί λύει τής συνήθειας τους 

νόμους, τάς μέν τον θέρους τροπάς ύπηρετεϊν τω κατακλυσμόν βιασάμένος, 

ξηρότητα δέ άέρος έν χειμώνι μηχανησάμενος, θαυματουργών εφ* έκάτερα. 

Καί τούτο σαφώς ό σνγγραφενς θαυμάζων ανέγραψε μήνας παρατιθείς καί 
αριθμών τάς ημέρας καί τάς τών τρόπων καταλλαγάς, πότε μέν ήρξατο, καί 
έφ όσον ηνξάνετο, πότε δέ πάλιν προς λήξιν έχώρησε καί πότε, μειωθέντος 
τοϋ νδατος, ή κιβωτός έκαθέζετο. «Δεκάτφ γάρ μηνί», φησίν, «έν ταϊς τών 
ορών κορυφαΐς έκαθέζετο». 

9Αρχήν δέ μηνών οϊδεν ή Γραφή τοϋ Πάσχα τόν μήνα : δέκατον δέ μήνα 
τόν τοϋ χειμώνος απαγορεύει μεσαίτατον, έν φ μειωθέντος τον νδατος ή κι¬ 

βωτός έκαθέζετο, κλπ.». 

Εη Ιΐδαηί οε ίεχίε άε Βαδΐΐε, οη οοηδίαίε ςηε δοη εχρίΐοαίΐοη άη οαΙεηάηεΓ 
ΕέβΓεη, δΐ δοιηηιαίΓε δοΐί-εΐΐε, εί δα ο1ΐΓοηο1ο§ΐε δοηί οοΕετεπίεδ εί δηίΓΐδαηι- 
ιηεηί οοηιρίέίεδ. Α Γορροδέ άη ρα$δα§ε άε Κοηιαηοδ, 1’αηίεηΓ άε Γΐιοηιείΐε 
ηοηδ ρεπηεί άε οοπιρΓοηάΓε 1ε δ^δίοπιε άη οαΙεηάηεΓ άε ΓΑηοΐεη Τοδΐαηιεηί; 
άε 1ά οη αοοερίε ΐηιηιέάΐαίεηιεηί ηηε 1ε άΐχΐέιηε ηιοΐδ ίοπχβε εη ΙιΐνεΓ. 

II ίαηί τεηιαΓςηεΓ φΐε Βαδίΐε επιρίοΐε οείίε ΐάέε ροηΓ ά’αηίΓεδ ταΐδοηδ: ΐΐ 
άένείορρε ηηε αΓ^ηπιεηΙαίΐοη ίΐιέοπςηε δητ Ια δα§εδδε άε ϋΐεη, ςηΐ α οΐιαη^έ 
Ιεδ ΐηήηεηοεδ άεδ δαΐδοηδ αδη ςηε ρετδοηηε ηε ρηΐδδε ρΓέΐεηάτε ςηε 1ε άέ1η§ε 
η’όίαΐί ηη’ηη ένέηεηιεηί ηαίητεί, οαηδέ ραΓ Ιεδ ρΐηΐεδ ά’ΙιΐνεΓ. Κοηιαηοδ, ραΓ 
οοηίΓε, ένΐίε ά’εηίτεΓ άαηδ Ιεδ άέίαΐΐδ άε Ια ο1ΐΓοηο1ο§ΐε εί επιρίοΐε Γΐάέε ροηΓ 
ΐηίΓοάηΐΓε άαηδ δα ροέδΐε Γΐηια§ε οοηοΓείε ά’ηη οΐδεαη ςηΐ ηε οΓαΐηί ραδ ίε 
ίτοΐά; α άεδ δρόοηίαίίοηδ ΐηίεΐΐεείηεΐΐεδ ΐΐ ρΓόΓετε Ιεδ ο5δεΓναίΐοηδ άη ρεηρίε 
αη^ηεΐ ΐΐ δ’αάΓΟδδε, ςηΐ άΐδίΐη^ηε Ιεδ οΐδεαηχ δέάεηίαίΓεδ εί ηιΐ^ΓαίοηΓδ. €οηιηιε 



36 Ρ&υΙ ν&η δΐοΗεηι 

ηοιΐ5 Γανοηδ χβιηυΓφΐέ άέ)ύ, ο’βδΐ υη ΐΓ&ίί εειπιοίέπδίίφΐθ άο Κοηι&ηοδ βί, 
ίΓ€5 ρχοΒυΜοπιβηί, ίΐ δ’&£ίί ιοί ά’υη εΐέιηεηί οχί§ίη&1 <3υ Μέΐοάό. 

Εη είϊβί, ηουδ η’ανοηδ ίτουνέ εβ άέίαίΐ οοηοοχηαηί 1ε οοχόεαυ άυηδ αυουη 
(Ιβδ ίεχίβδ φΐ’ίΐ ίαυί εοιηρ&ΓεΓ ανεε 1ε Ιίοηΐηίαοη άε Κοχηαηοδ. Νί άηηδ Γύοιηέ- 
ϋε ΡΟ 53, εοΐ. 229 - 239 άβ Ιε&η Οιχγδοδίοιηο ού Γοη χοίΓΟυνο 1ε οοΓόε&υ, ρυβ 
ρΙυ5 ςχιε όαηδ Ιεδ υυίχοδ Εοπιείίεδ οίίέβδ, ίΐ η’γ & υη έΐέιηεηί ςυί ρυίδδβ ενοίχ 
δεΓνί ά’εχεηιρίε. Οη ηε ρευί εχείυΓε Ια ροδδίΰΐΐίίε ηυ’υη ίεχίε (ΐυε ηουδ ηε 
εοηη&ίδδοηδ ρεδ, αίί έίέ δα δουχεε. Μαίδ όοίί-οη ηίεχ α ρποπΐουΐε οπβίηαΐίίέ 
άε Κοτηαηοδ άαηδ Ιεδ άέίυίΐδ ού Ια άο§ηΐ3ίίηυε, 1 εχέ§έ§ε, Ια ιηοΓαΙΐδαΙίοη ίοηί 

ρΐαεε α Ια ροέδίε? ; 
Οοηηηεηί δε ρχέδεηίε άοηο 1ε ρχοόΐέιηε άεδ «δουΓεεδ» ρουχ εε ρα5δα§ε? 

11 ραΓΟίί ρΓοΕαΕΙε ςυε Κοπι&ηοδ αΐΐ ευ υη εχεηιρίε, υηε «δουχεε» (μη όοηηε 
υηε εχρίίεαΐίοη εοπιρΓεΙιοηδίΒΙε εί αδδεζ εοιηρίείε δυχ Ια ε1η:οηοΙο§ιε, εί <μ*ε 
1ε Μέΐοόε χερχεπά Ια εοηεΐυδίοη άε εεΐΐε-εί ρουΓ ίηίχοάυΐχε υηε ίπια§ε ρίΐΐο- 

τεβςυε, φΐί ηε δε ΐτουναίί ραδ ηέεεδδυίχεπιεηί άαηδ δοη ιηοάέΐε. Οε ίεχίε ρουχ- 

ταΐΐ ΰίεη έίχε Γΐιοιηόΐίε άε Βαδίΐε <1ε δέίευείε ηιαίδ οη ρευί ίουί αυδδί ΐ>ίεη δυρ- 

ροδεχ (^υε Κοιηαηοδ εί Βαδΐΐε αίεηί ίτουνέ ΙευΓδ ίηίοχπιαίίοηδ όαηδ υηε ίχαάίίιοη 
αηίέχίευχε φαε ηουδ ηε εοηηαίδδοηδ ραδ. II η’εδί ραδ εχείυ, ηιαίδ ηιοίηδ ρΓΟ- 

ΒαΒΙε, ςυε Κοπιαηοδ ηε άίδροδαίί <μιε ό’υηε δουΓεε ςυί πηίίςυαίΐ Βίεη/ςυε 1ε 
εοχΰεαυ ίυί ΙαεΕέ ρεηάαηί 1’ΙιίνεΓ, δαηδ εχρίί^υετ ρουΠαηί, ραΓ 1ε δγδίεπιε όυ 
εαΐεηάχίεχ ΙιέΒΓευ, εε άέί&ίΐ. ϋαηδ εε εαδ, ίΐ δ’α^ίχαίί ά’υηε δουΓεε ίηίεπηέίΐίαίχε, 

ε.α.ίΐ. ςυί δε δίίυεχαίί εηίχε υη ίεχίε αηείεη εί ρΐυδ εΐαίχ (ςυε Βαδίΐε αυΓαϊί ρευί- 
&Γε εοηδυΐίέ) ά’υηε ραΠ εί Ποηιαηοδ ά’αυίτε ραΠ. - ^ ■ 

ς)υοί ςυ’ΐΐ εη δοίί, ηουδ ρουνοηδ οοηεΐυχε ρουΓ εε ραδδα§ε όε Πιγηιηε 

δυΓ Νοέ: ; . . , V 
Γ) φΐε Ια αυδδί, οη ρευί εοηΓχοηίεχ 1ε ίεχίε άε Κοπιαηοδ ανεε 1 Ιιοηιείιε 

ΡΟ 85, εοΐ. 84 -101 άε Βαδίΐε άε δέίευείε, εη εε ςυί εοηεεΓηε άεδ έΐέιηεηΐδ 

«δαναηίδ»; . 
2°) ηυε Κοιηαηοδ α δυ ρΓούΐΟΓ ΙιαΒΠειηεηί άε άόίαίΐδ ςυ ιΐ ίΓουναιί ααηδ 

Ια ΐΓαάίίίοη Ιιοιηίΐέίίίΐυε (8Γεεςυε, α εε ςυ’ίΐ ραΓαϊί) ρουΓ εητίεΙαίΓ δοη ροέιηε 

ά’υηε Γαςοη ρεΓδοηηεΙΙε. . 
Α Ια βη άε εεί αΓίίεΙε, ηουδ νουΐοηδ ΓειήαΓ^υεΓ ςυε Ιεδ εοηεΐυδίοηδ εη 

δοηί ένίόεπιπιεηΐ Ιίηιίίέεδ; ηουδ εδρέΓοηδ εοηΐίηυεΓ <1εδ τεεΙιεΓεΙιεδ ραΓείΙΙεδ 
ρουΓ ςΓαυίτεδ ΕοηίαΙάα, αΓιη άβ ρουνοίχ εοηδχπιεχ ου εοχχίβεχ Ιεδ χέδυΐίαίδ 

ά& εείίε ρχεηιίέχε έίυ(1ε 
Ρ ΡΑΙΚ- ΎΑΝ 8ΙΟΗΕΜ 

* Νου$ ίεηοηδ α ΓειυβΓοίβΓ Ιεδ ρΓοίεδδευΓδ Ν. Β. Τ ο ιη α <3 & ί ί 5 εΐ Α. Ό. Κ ο ιη ι η ι 8 
βί πιΐΐε Α. να $8ΪΠΚορού1ου 4ε ΙΌπΐνεΓδίίέ ά’ΑΛόηεδ αίηδί ςυε Ιεδ ρΓοίεδδβυΓδ 
Ρ. Ε α ιη 5 γ ε ο Ιι I δ εί Α. I & η δ $ ε η εί 1ε 4γ. Κ. Τ 1ι Π) α ιι <1ε 1’υηινεϊδΐίέ ύε Οαηά 
(Βείβί^υε) ροϋϊ ΙευΓδ ΓείΏατίΐυεδ εί εηεοιιταβεπιβηΐδ. 

Η ΠΩΛΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΧΥΡΟΥ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗΝ ΤΩΝ ΙΣΑΥΡΩΝ 

Αί προϋποθέσεις διά την υπό του ένεχυρούχου δανειστοδ πώλησιν 
τοΰ ένεχύρου ώρίσθησαν έν τφ ίουστινιανείω δικαίφ διά τής διατάξεως 
Οοά. 8, 33 (34), 3 § 1ι. Κατά τό ίουστινιάνειον δίκαιον, ληξιπροθέσμου 
καταστάντος τοϋ χρέους καί μή έξοφληθέντος υπό τοδ όφειλέτου, ό δανει¬ 

στής (δφειλε νά καλέση τον όφειλέτην προς πληρωμήν έπι άπειλή πωλή- 

σεως τοΰ ένεχύρου 2, ή δέ πώλησις δεν ήδύνατο νά γίνη προ τής παρόδου 
διετίας άπό τής προσκλήσεοχς ταύτης3. 

Ή ύπό του Ιουστινιανού άπαιτηθεΐσα πάροδος όλοκλήρου διετίας 
πριν ή ό δανειστής προβή εις τήν πώλησιν τοΰ ένεχύρου ηύνόει μέν. τον 
όφειλέτην, έπεκρίθη όμως ανέκαθεν ώς άντιοικονομική καί θέτουσα προσ¬ 

κόμματα είς τάς συναλλαγάς, δεν έτηρεΐτο δέ έν τή πράξει τής Δύσεως4. 

; · * * . · - ....... 

Αί σχετικαί διατάξεις τοΰ ιουστινιάνειου δικαίου ίσχυσαν άμετάβλη- 

τοι μέχρι τής Εκλογής των Ίσαύρων. Μεταξύ των άλλων θεσμών, περί 
ών διέλαβον οί Τσαυροι, είναι καί ό τοΰ ένεχύρου* ώς πρός δέ τήν πώλησιν 
αύτοΰ ή Εκλογή 10, 2 όρίζει τά ακόλουθα : 

<<Εάν τις δανείσγι τινί και κατά την οϊκείαν ομολογίαν έκπροθεομήσας 
ό χρεώστης μη εκπλήρωσή, προτρεπέσθω τούτον εκ διαβασίμον ό χρεώστου- 

1. Πρβλ. καί Θεόφιλον, Παράφρασις Εισηγήσεων 2, 8, § I. Τήν διάταξιν ταύ- 
την τοΰ Κώδικος άποδίδουσιν αί Ροπαί ΚΕ", 8, τά Βασιλικά 25, 7, 59, ή Μείζων Σύνοψις 
Ε, XXIV, 27, ή Πείρα 19, 32, ή Μικρά Σύνοψις Ε, ρλγ', ή Έξάβιβλος 3, 5, ,8. 

2. Ή κλήσις ,αΟτη πρός πληρωμήν έκαλεΐτο άεηυηΐίαΐϊο. Κατά τινας συγγραφείς, 
ή όεηιιηΐί&ΐίο αΰτη Ιδει νά γίνηται πρός τόν όφειλέτην ούχί έπί τφ λόγφ καί μόνον της 
ιδιότητάς του ταύτης, άλλ’ ύπό τήν προΰπόθεσιν ότι ήτο έτι κύριος τοΟ ένεχυρασθέντος 
πράγματος* εάν ή κυριότης τούτου είχε μεταβιβασθή είς τρίτον, ή άεηυαίίαίΐο Επρεπε νά 
γίνη είς τόν τρίτον τούτον, βλ. ν & η V/ 6 11 6 γ, Ρεηιΐβοίβδ, τόμ. 2 (1909Χ σ. 375, σημ. 9. 
Πρβλ. όμως ϋ ε γ η δ ιι γ β, Οεδ Ρί'αηάκοΐιί, τόμ. 2 (1864), σ. 136. 

3. Δι’ ιδιωτικής συμφωνίας τά μέρη ήδύναντο νά όρίσωσιν άλλως, π.χ. ή πώλη- 
σις νά δύναται νά γίνη άμέσως, βλ. Θοά,, 8^ 33 (34), 3 § 1» 

4. Πρβλ. ΠοΓηδιίΓδ, ϋαδ ΡΓαηόΓβεΗΐ, τόμ. 2 (1864), σ. 143 κέξ. 
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μένος καί εάν μετά β’ καί γ προτροτΐάς τε καί διαμαρτυρίας μη θέληση ό 
χρεωστών παρρησιαϋθψαι ή το υπόχρεων ποιήσαι, αυθεντίαν^ έχέτω ό τα 
ενέχυρα κατέχων υπό ακριβή δημοσίαν έκτίμησιν έγγράφως διά ταβονλαρίων 
ή καί έκδίκων άποσημειονμενών ταϋτα διαπιπράσκειν καί εκ των τιμημά¬ 

των τά κε/ρεωστημένα αντω παρακρατεΐν και το ως εικος τζεριττενθεν απο- 

καθιστάν τω χρεοιϋτοϋντι. ΕΙ δέ ή των ενεχύρων δίκαια διάπρασις ού σφζει 
την εντελή τον χρέους άπόδοσιν, άπαιτείτω τον χρεώστην το λειπαζόμενον» Κ 

Είς τρία καίρια σημεία έτροποποιήθη τό ιουστινιάνεισν δίκαιον διά 
της διατάξεως ταύτης τής Εκλογής, εις τήν άνάλυσιν δέ των τροποποιή¬ 

σεων τούτων προβαίνομεν κατωτέρω 2. 
1. Ή Εκλογή άπαιτεΐ τήν και έκ τρίτου κλήσιν τού όφειλέτου προς 

πληρωμήν πριν ή ό δανειστής προβή εϊς τήν πώλησιν τού ένεχύρου. ^Αντι- 
θέτως ή διάταξις του ιουστινιάνειου Κώδικος 8, 33 (34), 3 § 1 όμιλεΐ περί 
μιας κλήσεως (άεηιιηίίαΐϊο) προς τον Οφειλέτην. 

Καί τό ρωμαϊκόν δίκαιον έγνώριζε τήν τριπλήν κλήσιν πρός τόν οφειλέτην προ- 

κειμένης πωλήσεως τού ένεχύρου, τούτο όμως δέν καθιέρου ώς γενικόν κανόνα, άλλ είς 
τάς άκολούθους είδικάς περιπτώσεις : 

α') Κατά τό χωρίον Ρ & α Π δεηίεηίίαε 2, 5,1, έάν τό ένέχυρον είχε συσταθή είηιρίϊ- 
οίΙεΓ, δηλ. άνευ Ιδιαιτέρας συμφωνίας δτι έπιτρέπεται ή πώλησις αότού, ό δανειστής πρίν 
ή προβή είς τήν πώλησιν ώφειλε νά πέμψη τφ όφειλέτη τρεις διαμαρτυρίας 3. 

Τό χωρίον τούτο των Ρ α ιι 1 ΐ δεηίεηίί&ε δέν περιελήφθη έν τή ίουστινιανείφ κωδικο¬ 

ποιήσει, ώς δ’ έκ τούτου κατά τό ίουστινιάνειον δίκαιον είτε είχε γίνει συμφωνία περί 
πωλήσεως τού ένεχύρου είτε δχι, τούτο έξεποιείτο κατόπιν μιας καί μόνον κλήσεως πρός 

τόν όφειλέτην 4. 

1. Τήν διάταξιν ταύτην τής Εκλογής έπαναλαμβάνουσιν ή ΕοΙοβα ρπναία αυοία 
ί1, 4, ή Εο1ο§& αά ΡγοΛϊγοπ πιιιί&ία 12, 2, τό Ηύξημένον Πρόχειρον 17, 79 (βλ. καί τα 
Παράτιτλα τού Ηύξημ. Προχείρου 28, 3), συνοπτικώτερον δέ ή Ηύξημένη Επαναγωγή 

22, 35. ' · 
2. "Αν έν τοΐς άκολούθοις γίνεται και διεξοδική πως άνάπτυξις τοϋ ιουστινιάνειου 

δικαίου, τούτο όφείλεται είς τό δτι μόνον οΰτω καθίσταται δυνατόν δπως έπισημανθώ- 

σιν αί σχετικαί καινοτομίαι τής Εκλογής. 
3. Κατά τό άρχαιότερον ρωμαϊκόν δίκαιον, ή έξουσία τού ένεχυρούχου δανειστοϋ 

πρός πώλησιν τού ένεχύρου δέν έτίκτετο άμέσως έκ τής ένεχυράσεως, άλλ άπητεΐτο 
εϊδική πρός τούτο συμφωνία (ραοίιιπι δε άίδίΓ&ΙιεηιΙο), βλ. Ο α ϋ 2, 64, Όΐ£. 47, 2, 74 (73). 

’Αλλ’ ήδη κατά τούς τελευταίους χρόνους τής κλασσικής περιόδου τού ρωμαϊκού δι¬ 
καίου άνεγνωρίσθη δτι ό ένεχυροΰχος δανειστής ήδύνατο και παρά τήν έλλειψιν τοιαύ- 
της συμφωνίας νά προβή πρός ίκανοποίησιν αύτοΰ είς τήν πώλησιν τού ένεχύρου, Πί§·, 
13, 7, 4 (Ούλπιανός), βλ. έν γένει Ιότδ-Κιιηΐίεΐ, Κόιηϊδοΐιεδ Ρπν&ίΓεοΗί (1935), σ. 
154, σημ. 4. Καί κατά τό παρατεθέν χωρίον Ραία 1ϊ δεηίεηίΐαβ 2, 5, 1 ή πώλησις έπιτρέ- 
πεται καί έν έλλείψει είδικής συμφωνίας, δέον δμως έν τή περιπτώσει ταύτη δπως προη- 

γηθώσι τρεις κλήσεις πρός τόν όφειλέτην. 
4. Έν τή Ιουστινιανείφ κωδικοποιήσει καθιερώθη βεβαίως τό νεώτερον δίκαιον, 

καθ’ δ ειδική συμφωνία πρός πώλησιν τού ένεχύρου δέν άπητεΐτο (Οί£. 13, 7, 4), περιελή- 
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β') Κατά τό χωρίον Όΐ£. 13, 7, 4 — Βασ. 25, 1, 4, έάν είχε γίνει συμφωνία δπως 
μή πωληθή τό ένέχυρον, ό ένεχυροΰχος δανειστής ήδύνατο, παρά τήν συμφωνίαν 
ταύτην, νά πωλήση τούτο, ώφειλεν δμως νά καλέση τρις τόν όφειλέτην πρός πλη¬ 

ρωμήν τού χρέους1. 

Καθά παρατηροΰμεν, ή Εκλογή άνυψοΐ εις γενικόν κανόνα τό δΓ 
είδικάς περιπτώσεις έν τω προγενεστέρφ αύτής δικαίω καθιερούμενον, 

απαιτούσα έν πάση περιπτώσει τήν προ τής πωλήσεως τοϋ ένεχύρου τρι¬ 

πλήν κλήσιν του οφειλέτου 2. Διά τής τριπλής κλήσεως ό όφειλέτης όχλεΐ- 
ται έντονώτατα, προκειμένης μάλιστα πωλήσεως του ένεχύρου, ήτις, συνή¬ 

θους τουλάχιστον, είναι ένέργεια επιζήμια αύτώ, κατά δέ τό μεσολαβουν 

φθη δμως έν Οί£. 47, 2, 74 (73) καί τό άρχαιότερον δίκαιον, διατυπούμενον ύπό τού Ία- 

βολένου, καθ’ δ διά τήν πώλησιν τοϋ ένεχύρου άπητεΐτο είδική συμφωνία, τήν άντίφα- 

σιν δέ ταύτην, είς καθαρώς Ιστορικούς όφειλομένην λόγους, έπεχείρρσε νά έξομαλύνη 
δογματικώς τό σχόλιον 2 τών Βασιλικών 25, 1, 4 : «Ζήτει βιβ. μζ' Διγ., τιτ. β', διγ. οδ' 
ήτοι βιβ. Ξ', τιτ. ιβ\ κεφ. οδ'. "Εκεί γάρ φησιν δτι, εΐ μή πακτεύσει πιπράσκειν και που¬ 

λήσει, κλοπήν αμαρτάνει 6 δανειστής. Νόησον ονν εκείνο εΐ του χρέους προ σ εν ε- 

χ θ έν τ ο ς μ ή δ εξ ά μένος ό δανειστής πωλήσει τό ένέχυρον». (Η ε ϊ ηι ό & υ ύ, 
τόμ. ΙΪΙ, σ. 53). Ώς ό βυζαντινός σχολιαστής ούτως έκ τών νεωτέρων καί ό Ε & η £, έν 
ΑΓοΙιΐν ί. ά. ΟίνίΙ. - Ρταχΐε, τόμ. 28 (1846), σ. 357, σημ. 23. Βλ. όμως Ό ε τη 1>ιι τ §, ϋ&δ 
ΡίαηδΓεοΜ, τόμ. 1 (1860), σ. 86, σημ. 5. 

1. Βλ. ΌεΓίιόιΐΓδ (-Δυοβουνιώτου), Εμπράγματον δίκαιον2 (1912), 

§ 280, σημ. 3 (σ. 476), ένθα καί περί τίνος άποκλινούσης γνώμης τού ΚοΙιΙεΓ. — Τήν 
τριπλήν κλήσιν ώς έντονωτάτην δχλησιν άπαντώμεν καί εϊς έτερα θέματα τοϋ ρωμαϊ¬ 

κού δικαίου. Ούτως έν τή διαδικασία τών εοβηίΐίοηεδ διά τήν έκδοσιν έρήμην άποφάσεως 
έδει νά κληθή ό άπολειπόμενος διάδικος τρίς, Οοά. 7, 43, 8 καί 9, Ρ ά υ 1 ί δεηίεηΐΐ&ε 5, 

5α, 6 [7]. Ή έλευθέρα γυνή, ή έχουσα σαρκικάς σχέσεις μετ’ άλλοτρίου δούλου, έδου- 

λοϋτο, έάν δέν άφίστατο τών σχέσεων κατόπιν τριπλής παραγγελίας τού κυρίου τού 
δούλου (8. Ο. ΟΙ&ικϋεηυηι, καταργηθέν ύπό τού Ιουστινιανού), Ρ ξι ία 1 ϊ δεηίεηίΐεε, 

2, 21α, 17. Πρβλ. έπίσης ώς πρός έτερον θέμα Νεαράν Ίουστ. 117, κεφ. 15. 

2. Άξιοσημείωτον είναι δτι καί τό άρχαΐον γερμανικόν δίκαιον επί άναλόγου περι- 
πτώσεως άπήτει τήν τριπλήν κλήσιν τού όφειλέτου. Ούτω κατά τό δίκαιον τούτο, ό δα¬ 

νειστής μόνον μετά τήν καί έκ τρίτου πρόσκλησιν τού όφειλέτου πρός πληρωμήν ήδύ¬ 

νατο νά προβή είς τήν κατ’ αύτοΰ έκτέλεσιν, ήτις συνετελεΐτο διά τού ένεχυρασμοΰ τής 
περιουσίας του, βλ. Εδίοίυιτι ΚοίΙι&Γίδ (7ος αΙών μ.Χ.) κεφ. 249 : «£ι φιίε άεδίΐοΓειη ΚαΙβηε, 
αρρβΙΙεί βιιηι εβτηβΐ, βΐ ύίε, βί αεριιβ ίη ΐεηίο; εϊ άβύίΐαηι ηοη ΓβάάίάεΗΐ, αιιΐ ηοη βοηιρο- 

ειιβΓίΐ, Ιάηο άβδεαί βιιηι ρ (ςηοΐ'ατβ ίη Ιιίβ Γβύιιε ραώιιε ρϊξηοταΓβ Ιίεϊΐιιηι 681» (παρά V/ α I- 
ΐβΓ, Οοτρυδ )απδ §επηαηΐα αηίϊηυί, τόμ. I, ρατδ II, 1824, σ. 729). Ταϋτα δμως ΐσχυον 
κατά τό άρχαΐον γερμανικόν δίκαιον προκειμένης έκτελέσεως κατά τού όφειλέτου. "Αντί¬ 

θετος έτερον γερμανικόν νομοθέτημα, ή Εεχ νίδίβοΐΐιοπιιη V, 6, 3, διαλαμβάνον περί 
συμβατικού ένεχύρου ούδέν άναφέρει περί τριπλής κλήσεως πρός τόν όφειλέτην, βλ. 

τό κείμενον κατωτ., σ. 43, σημ. 4. Λίαν μεταγενέστερον άπαντώμεν έν τφ γερμανικφ 
δικαίφ τήν πρό τής ποΛήσεως τού ένεχύρου τριπλήν κλήσιν πρός τόν όφειλέτην, βλ. 

δίοόδε-ΕεΙιηιαηιι, ΗαηάδιιοΙι δε 5 δειιΐδοΐιεπ ΡπναίΓεοΙιίδ3, τόμ. 2, μέρος β' (1897), 

σσ. 136, 313, σημ. 29. 
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μεταξύ των κλήσεων διάστημα 1 παρέχεται τφ όφειλέτη ή ευχέρεια προς 
έξεύρεσιν των διά τήν έξόφλησιν του χρέους μέσων. 

Τήν προς τον όφειλέτην τριπλήν κλήσιν προ τής πωλήσεως τοϋ ένε- 

χύρου απαιτεί και ή Συρορρωμαϊκή Νομόβιβλος. Ούτως έν τή παραλλαγή 
Ε § 96 λέγεται: «3ί ηιηΐηαπι άβί νίτ νίτο εηηιπιαιη ατξβηΐί βί ειιηια,Ι <ώ βο 
ρί§ηη$ αητί, οΐ'ηωηβηίινη νβΐ ναβα ατξβηΐί νβΐ νβ8ίβ8, ορυ.8 νέτο Ιιαδβαί 
ετβάίΐοΓ (ρβειιηία) βιια οΐ πιοηβαί άώίίΟΓβηι, ηί τεό,ρίαί ρί§ηιΐ8 ειιυ,ιη βί 
βοΐναί ίά ρηοά άβδεί, $ί ηβξΐβξβηε αιζίβπι 8ΐΙ άβδίΐοε βί ηοη εοίναί, τηίίίβΐ βί 
ενβάίΐοτ παραγγελίας ίεβ8 ΐΗδη$ νίείδιΐ8. ..» 2. 

Τό χωρίον τούτο τής Συρορρωμαϊκής Νομοβίβλου θά άπετέλει πλήρη 
άπόδειξιν περί τοϋ δτι έν τή άνατολική πράξει εΐχεν ήδη προ τής Εκλογής 
διαμορφωθή ή συνήθεια δπως ό δανειστής προ τής πωλήσεοις τοϋ .ένεχύρου 
καλή τρις τον όφειλέτην προς πληρωμήν, έάν δεν ύπήρχεν ή § 124 τής 
αυτής παραλλαγής τής Νομοβίβλου, ένθα όμως ούδεις γίνεται λόγος περί 
τριπλής κλήσεως τοϋ όφειλέτου8. 

2. Περί παρόδου διετίας μετά τάς προσκλήσεις τοϋ οφειλέτου ούδέν 
λέγει ή Εκλογή, συνεπώς δέον νά δεχθώμεν δτι καί έν τούτω έτροποποιήθη 
τό ιουστινιάνειον δίκαιον, οϋτω δέ κατά τήν Εκλογήν ό δανειστής, άκαρ¬ 

που μεινάσης καί τής τρίτης διαμαρτυρίας (κλήσεως)4, ήδύνατο νάπωλήση 
τό ένέχυρον χωρίς νά άπαιτήται δπως άναμείνη πρότερον τήν πάροδον 
όλοκλήρου διετίας 5. Ή Εκλογή θεωρεί άρκετήν τήν καί έκ τρίτου πρόσ- 

κλησιν τοϋ όφειλέτου. 
"Οτι διά τής καταβολής τοϋ χρέους ήλευθεροΰτο τό ένέχυρον καί έξέ- 

1. Ή Εκλογή δέν όρίζει ποιον χρονικόν διάστημα δέον νά παρεμβάλληται μεταξύ 
των κλήσεων τούτων. Άλλα καί αότή ή διάταξις Γ)ί§. 13, 7, 4 (περί ής άνωτ., σ. 39) δέν 
ορίζει διάστημά τι, όθεν αί διαφωνίαι μεταξύ τών συγγραφέων περί τοΟ παρεμβλητέου 
μεταξύ των κλήσεων τούτων χρόνου, βλ. ΟβΠΓ5ϋΓ§, ϋεδ ΡίαηάΓοοίιΙ, τόμ. 2 (1864), 

σ'. 126· 
2. Παρατίθεται κατά τήν λατινικήν μετάφρασιν τού ΡεΓΓΐηΐ,ένΚϊοοοδοηο- 

Βα-νίβΓα κλπ., Εοηίοδ μιπδ Γοηιεηΐ &ηίβ)υ5ίΐηίααί, τόμ. II2 (1940), σ. 785. 
3. Πρός έξήγησιν τής διαφοράς μεταξύ τών δύο τούτων χωρίων μόνον ύποθέσεις 

θά ήδύναντο νά διατυπωθώσιν. Όπωσδήποτε, ή έξήγησις τοϋ Β πι η δ, έν τή μετά τοϋ 
5 ε ο & α α έκδόσει της Νομοβίβλου (1880), σ. 272, ότι ή διαφορά όφείλεται είς τήν ιστο¬ 
ρικήν έξέλιξιν τοϋ δικαιώματος πρός πώλησιν τοϋ ένεχύρου, δέν είναι πειστική. 

4. Τάς ένώπιον μαρτύρων κλήσεις ρητώς άπαιτεΐ ή Ηύξημένη Επαναγωγή 
22, 35, άποδίδουσα τό άντίστοιχον χωρίον τής Εκλογής 10, 2. 

5. Κατά τό ιουστινιάνειον δίκαιον καί έπ’ αύτής τής μοναδικής περιπτώσεως τοϋ 
χωρίου Οί§. 13, 7, 4, καθ’ ήν άπητοΰντο τρεις κλήσεις πρός τον οφειλέτην, ό δανειστής 
ώφειλε νά άναμείνη τήν πάροδον διετίας πριν προβή εϊς τήν πώλησιν. Αμφισβητείται 
μόνον τό ζήτημα αν ή διετία έδει νά ύπολογίζηται άπό τής πρώτης ή τής τρίτης προσκλή- 
σεως, πρβλ. ΛΥ ΐ η ά 5 ο ή ο ϊ ά, Εβήιώ. ά. Ρ&ηάβΚίεηΓ.5, τόμ. 1 (1882), § 237, σημ. 7 

(σ. 769). 

λιπε τό δικαίωμα τοϋ δανειστοϋ πρός πώλησιν καί αυτονόητον είναι, άλλα 
καί ρητώς λέγει ή Εκλογή *. Άλλ’ ή Εκλογή δέν άρκεϊται εις τούτο μό¬ 

νον, αλλά λέγει δτι ή πώλησις τοϋ ένεχύρου ήδύνατο νά γίνη «έάν μετά 
β’ και γ προτροπάς τε καί διαμαρτυρίας μή θέληση ό χρεωστών π α ρ ρ ψ 
σιασθήναι ή τό άπόχρεων ποιήσαι». Τίς ή έννοια τοϋ παρρησιασθψ 
ναι χρήζει διευκρινήσεως. Ώς γνωστόν, ή αρχική καί κυρία σημασία τοϋ 
ρήματος παρρησιάζομαι είναι : ομιλώ μετ’ ελευθερίας, εύθαρσώς, παρρησία 
δέ : τό όμιλεΐν μετ’ ελευθερίας καί γενικώτερον ελευθερία. Σύν τφ χρόνφ 
αί λέξεις αύται απέκτησαν καί έτέρας, παρεπομένας, σημασίας 2, τό δέ ρ. 

παρρησιάζομαι καί τήν έννοιαν τοϋ : παρουσιάζομαι, εμφανίζομαι3. Άλλα 
καί έπί τή ύποθέσει δτι ήδη κατά τούς χρόνους τής Εκλογής, τό ρ. παρ- 

ρησιάζομαι έχρησιμοποιεϊτο κοινώς άντί τοϋ παρουσιάζομαι, έμφανίζομαι, 
νομίζομεν δτι όσον άφορα εις τήν Εκλογήν τήν λέξιν ταύτην δέον νά έκ- 

λάβωμεν ύπό έννοιαν μή άφισταμένην τής κυριολεξίας 4. Ουτο) θά ήδυνά- 

μεθα νά άποδώσωμεν τήν έννοιαν τοϋ ώς άνω χωρίου ώς έξής : έάν ό οφει¬ 

λέτης δέν θέλήση νά δώση σαφείς, επαρκείς έξηγήσεις Β. Κατά πρώτον 
δηλ. λόγον θά ήδύνατο ό οφειλέτης νά προτείνη βάσιμους ένστάσεις, τει- 
νούσας εις ματαίωσιν τής πωλήσεως τοϋ ένεχύρου, νά έπικαλεσθή δτι διά 
τήν ύπαρξιν τοϋ χρέους ύπήρχεν εκκρεμής μεταξύ αύτοϋ καί τοϋ δανειστοϋ 
δίκη, έτι περαιτέρω νά ζητήση προθεσμίαν τινά πρός καταβολήν τοϋ χρέους, 
άναβαλλομένης οΰτω τής πωλήσεως τοϋ ένεχύρου. Έν άρνήσει τοϋ δανει- 
στοΰ αρμόδιον έπί τούτων θά ήτο τό δικαστήριον, δπερ, έκτιμών τάς περι¬ 

στάσεις, θά διέτασσεν άναλόγως 6. 

1. Καί κατά τό ιουστινιάνειον δίκαιον τό ένέχυρον ήλευθεροΰτο διά της καταβο¬ 

λής καί όταν έτι αύτη έγίνετο έν υπερημερία τοϋ οφειλέτου (προ βεβαίως τής συντελέ- 
σεως τής πωλήσεως), 0x1. 8, 27 (28), 8. -- \.. 

2. Πρβλ. Ν. Τωμαδάκην, Παρρησία, έν ΕΕΒΣ, τόμ. ΛΓ' (1964), σ. 226. 
3. Πρβλ. Εύστάθιον, είς Τλιάδα Κ, 276 : «νύξ δέ όρφναίη κυρίως ή μετά δνσιν 

ήλιου, μεθ’ ήν ή δρφνη παρρησιάζεται», Παρρησία ~ παρουσία είς έγγραφα τοϋ ιγ' αϊώνος, 
έν Μ Πίΐ ο 8 ί ο Ε-Μ α 11 ε γ, Αςίε εί ϋίρίοπιείε, τόμ. IV, σσ. 94, 136. 

4. Αντί τοϋ παρρησιασθήναι τής Εκλογής 10, 2, ή Εοΐο^ε εά ΡγοοΗϊγοπ ιηιιίείε 
12, 2 καί ή Εκλογή κατά τήν έκδ. Μ ο μφερράτου (1889), σ. 28 έχουσι: «παρουσία- 
σθψαι», πρόκειται όμως περί μεταγενεστέρων χειρογράφων, ή γραφή των όποιων ούτε 
τής γραφής παρρησιασθήναι δύναται νά κατίσχυση ούτε άσφαλή βάσιν διά τήν έρμηνείαν 
τής Εκλογής νά άποτελέση. 

5. «Εβ ΡεύίίοιίΓ ηο νεαΐ ρεδ Γείτε άβ άέοΙεΓείίοπδ οΐείεεδ» μεταφράζει ό Ο. δριιΐ- 

δ βΓ, ΕΈοΙο^ιΐδ ά6δ Ιδενπεηβ (1929), σ. 43 κέξ. 

6. Διά τό Ιουστινιάνειον δίκαιον διδάσκεται ότι μόνον ή ϋπαρξις έκκρεμοϋς ήδη 
δίκης ήγεν είς άναβολήν τής πωλήσεως τοϋ ενεχύρου· κατά τά λοιπά, αί; άντιρρήσεις 
τοϋ οφειλέτου δέν έκώλυον τήν πώλησιν, άποδεικνυομένης όμως έν μεταγενέστεροι δίκη 
τής μή ύπάρξεως άπαιτήσεως ή πώλησις τοϋ ένεχύρου ήτο άκυρος, βλ. V ε η § ε τ ο νν, 
ΕβΙίΓδαοίι ά6Γ ΡεηάεΚίεη7, τόμ. 1 (1876), § 379, 2 (σ. 858). 
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3. 'Ως προς τον τρόπον τής πωλήσεως του ένεχύρου τό ΐουστινιάνειον 
δίκαιον δεν διετύπωσεν ώρισμένας προς τον δανειστήν έντολάς, περιορι- 
σθέν μάλλον νά έπισημάνη ότι ό δανειστής ώφειλε νά ένεργήση καλή τή 
πίστει, προσπαθών όπως περιφρουρήση τά συμφέροντα τόσον εαυτού 

όσον και τού οφειλέτου. 
Πολλω μάλλον τό ΐουστινιάνειον δίκαιον δεν καθιέρωσε τήν δικαστι¬ 

κήν άνάμειξιν εν τή πουλήσει τού ένεχύρου, καταλεΐψαν τήν επιλογήν 
τοΰ τρόπου πωλήσεως εις τήν κρίσιν τού δανειστοΰ1 ούτος ήδύνατο νά 
πωλήση τό ένέχυρον διά δημοσίου πλειστηριασμού άλλα και άνευ τού¬ 

του ]-2. Ειδικαι διατάξεις έκράτουν μόνον έπι πωλήσεως τού ένεχύρου 
όσάκις έπισπεύδων ήτο τό δημόσιον. Έν τή περιπτώσει ταύτη ή πώλησις 
έγίνετο διά δημοσίου πλειστηριασμού (Ιιαδία)3. Καθ’ έτέραν διάταξιν4, 

εις τάς υπό τού δημοσίου γινομένας πωλήσεις έγίνετο πρότερον έκτί- 

μησις τού πράγματος, μόνον δέ ή πώλησις εις τήν αξίαν ταύτην ύ\, έν- 

νοείται οΐκοθεν, εις τό διά τού πλειστηριασμού έπιτυγχανόμενον τυ¬ 

χόν μεΐζον τίμημα, έθεωρεΐτο άνύποπτος. Τί όμως συνέβαινεν έάν δεν 

1. Πρβλ. ϋετηύιίΓε, ϋ&δ Ρί&ηάΓεεΙά, τόμ. 2 (1864), σ. 134. Έν ταΐς πηγαϊς τοΟ 
ρωμαϊκού δικαίου μνημονεύεται ή συνήθεια όπως προ τής πωλήσεως τού ένεχύρου γί¬ 

νεται ή δημοσία γνωστοποίησις αυτής (ρΓΟδοπρίίο). Βλ. Οΐ§. 47, 10, 15 § 32, Οοά. 8, 

27 (28) 4. Όδηγίας περί τού τρόπου τελέσεως τής ρτοδοπρίΐο περιέχει τό χωρίον ϋϊ§. 

14, 3, 11 § 3. Σκοπός τής δημοσίας ταύτης γνωστοποιήσεως ήτο βεβαίως όπως προκληθή 
ή συρροή κατά τό δυνατόν μεγαλυτέρου άριθμοϋ υποψηφίων άγοραστων. Πρός τήν ρτο- 

δΟΓίρΙΐο ταύτην φαίνεται ότι έχουσι σχέσιν και έτερα χωρία του ρωμαϊκού δικαίου, έπι- 
βάλλοντα εις τόν δανειστήν όπως κατά τήν πώλησιν του ένεχύρου μή άποστή τών «είθι- 
σμένων» χωρίς όμως νά καθορίζονται είδικώτερον ταΰτα, πρβλ. Οοό. 8, 29 (30), 4: 

«. ..φιαβ ίη άίδίΓαΚεηάίδ ρίβτιονίδιίδ οβΐ-βύτατί οοτίδΐιβνβνν,ηί». Βλ. και Οοό. 8, 27 (28), 9 . 

«...βοΙΙετηηΐΐβΓ νεηάβτβν. Συγγραφείς τινες βαίνουσι περαιτέρω ταυτίζοντες τήν ρΓοεοπ- 

ρΐΐο πρός τόν δημόσιον πλειστηριασμόν (ούτω ν/ίηάδοΗείό, ΣεΗιώ. ά. Ρ&ηάεΙίΙεηΓ.5, 

τόμ. 1 (1882), § 237, σημ. 11 (σ. 769): οΓΓεηΐΗεΙιεη νεΓδΙεΪ£επιη§), κατ’ άλλους όμως, 
ρτοδοπρίΐο και δημόσιος πλειστηριασμός δηλοΰσι πράγματα καθ έαυτά διάφορα, ή 
δέ δημοσία γνωστοποίησις τής πωλήσεως δεν έκώλυε τήν ιδιωτικήν πώλησιν υπό τού 
έπισπεύδοντος δανειστοΰ' ούτω θ€ΓΠ0ιΐΓ§, Ώ&δ ΡίάίκίΓεεΙιΐ, τομ. 2 (1864), σ. 135, 

σημ. 3. Σημειωθήτω προσέτι ότι ό Ιουστινιανός έν €οά. 8, 33 (34), 3 ρτ. θεωρεί τήν ρτο- 

δοπρίΐο ώς έχουσαν περιέλθει κατά τούς χρόνους του εις άχρηστίαν και μόνον έν τοϊς 

βιβλίοις τής άρχαιότητος άναφερομένην. 
2. νΑλλαι άρχαϊ (πώλησις τή μεσολαβήσει τοΰ δικαστηρίου και διά δημοσίου πλει- 

στηριασμοΰ) έκράτουν διά τό άπό καταδίκης ένέχυρον (ρί§ηιΐδ ϊη οαιίδε )ικ3ίοείϊ ο&ρΐυπι). 
Ήτο δέ τό άπό καταδίκης ένέχυρον τό πρός έκτέλεσιν των δικαστικών αποφάσεων μέσον, 

ή κατάσχεσις τοΰ συγχρόνου δικαίου. Βλ. περί τοΰ ένεχύρου τούτου ϋϊ§. 42, 1, 15 καί 31, 

Οΐ§. 21, 2, 50 και 74 § 1, Οοό. 7, 53, 3 ΟκΣ 8, 22 (23), 2. 

3. Πρβλ. 0x1. 2, 36 (37) 3, 0x3. 8, 25 (26) 8. 

4. Οοά. 4, 44, 16. 

έπετυγχάνετο τό τίμημα τής έκτιμήσεως, δεν όρίζει ή σχετική διάταξις 
Οοά. 4, 44, 16 λ 

Εκτός τής πωλήσεως ΰπό τού δημοσίου, τήν δημοσίαν έκτίμησιν τού ένεχύρου έπέ- 

βαλλε τό ΐουστινιάνειον δίκαιον καί όσάκις τό ένέχυρον έπρόκειτο νά κατακυρωθή 
είς τόν δανειστήν μή έξευρισκομένου άγοραστοΰ 2. Ήτο δ’ άναγκαία έν τή περιπτώσει 
ταύτη ή έκτίμησις τοΰ ένεχύρου πρός έξεύρεσιν τής αναλογίας αύτοΰ πρός τό χρέος 3. 
Επίσης τό Έδικτον 9 τοΰ Ίουστινιανοΰ, διαλαμβάνον έν κεφ. 4 περί ένεχύρων έπι άργυ- 

ροπρατικών συναλλαγμάτων, καθιεροϊ τήν έκτίμησιν τών ένεχύρων «παρόντων καί τα~ 

βονλαρίων και τών θείων προκειμένων λογιών και διατιμητών παραλαμβανομένων», όσάκις 
τά ένέχυρα έπρόκειτο νά κατακυρωθώσιν εις τόν άργυροπράτην. 

Παραβάλλοντες τήν Εκλογήν πρός τό ΐουστινιάνειον δίκαιον παρατη- 

ροΰμεν ότι, ώς καί τό ΐουστινιάνειον δίκαιον, τήν διά δημοσίου πλειστηρια- 

σμού πώλησιν τοΰ ένεχύρου ούδ’ ή Εκλογή φαίνεται καθιεροΰσα' καθιε- 

ρούται όμως έν αυτή ή δημοσία έκτίμησις τοΰ ένεχύρου, ήν άπηντήσαμεν 
έν τφ ΐουστινιανείφ δικαίφ προκειμένης πωλήσεως τού ένεχύρου ύπό τοΰ 
έπισπεύδοντος δημοσίου, τούτο δ’ ή Εκλογή εκτείνει έπι τής πωλήσεως 
παντός έν γένει ένεχύρου. Έγίνετο δ’ ή έκτίμησις αυτή κατά τήν Εκλο¬ 

γήν «διά ταβονλαρίων ή και έκδίκων» 4, συντασσομενού έπι τούτω έγγράφου. 

1. Βλ. ϋοτηόιίΓΕ, Όα$ Ρίάηάτεείιΐ, τόμ. 2 (1864), σ. 138 κέξ. Κατά τόν V & η- 

8 ο γ ο \ν, ΣεΙιεβοεΗ όετ Ρ&ηόελΙεη7, τόμ. 1 (1876), § 379, 5 (σ. 859), ή πώλησις ήτο δυνα¬ 

τή μόνον είς τήν άξίαν τής έκτιμήσεως. 

2. ΟκΣ 8, 33 (34), 3 § 6. 

3. Διά τόν αυτόν λόγον έκτίμησις τοΰ ένεχύρου έγίνετο καί όσάκις κατά τήν ένε- 

χύρασιν είχε γίνει συμφωνία όπως έν μή καταβολή τοΰ χρέους τό ένέχυρον περιέλθη 
είς τόν δανειστήν είς τήν άξίαν τής έκτιμήσεως τοΰ πράγματος. ΟΪ£. 20, 1, 16 § 9. Ή συμ¬ 

φωνία αϋτη δεν έθεωρεΐτο περιλαμβανόμενη εις τήν άπαγόρευσιν τής Ιεχ εοηιπιΪ55θπ&. 

Πρβλ. έκ τής βυζαντινής πρακτικής τοιαΰτα παραδείγματα έν Αείεδ άε ΟιίΙαικΙ&Γ 
(Παράρτημα τοΰ ΙΖ' τόμου τών Βυζαντινών Χρονικών Πετρουπόλεως, 1911), άρ. 112, σ. 

231 κέξ. (έγγραφον έτ. 1327) καί έν ΜΐΣΙοδϊεΙι-ΜΰΙΙεΓ, Αοία εί ϋίρΙοιυ&ίΒ., 

τόμ. II, σ. 382 κέξ. (άπόφασις έτ. 1400). 

4. Τό σχετικόν τμήμα τοΰ χωρίου 10, 2 τής Εκλογής ή Ηόξημένη Επαναγωγή 
22, 35 άποδίδεί ώδε : «υπό άκριβή δημοσίαν έκτίμησιν μετά καταγραφής ταβονλαρίον 
και δοκιμασίας τον κατά τόπον δικάζοντος ταΰτα άπεμπολήσθαι». Τήν έκτίμησιν τοΰ 
ένεχύρου ένώπιον ταβουλαρίων βλ. καί έν κεφ. 4 τοΰ 9 Έδίκτου τοΰ Ίουστινιανοΰ, άνωτ. 

σ. 43 (κείμ.). Οί έκδικοι τών πόλεων εΐχον δικαιοδοσίαν έπι ήσσονος σημασίας δικαστικών 
όποθέσεων, βλ. Οοά. 1, 55, 1, Νεαράν Ίουστ. 15, κεφ. 3-4, Νεαράν Ίουστ. 86, κεφ. 7. 

Άξιοσημείωτον είναι ότι καί έν τή Δύσει, ήδη πρό τής Εκλογής, καθιεροΰται ή 
προ τής πωλήσεοις τοΰ ένεχύρου δημοσία έκτίμησις αύτοΰ. Ούτως ή Σεχ νίδί§οΐΗοπιηι 
(7ος αιών μ.Χ.) έν V, 6, 3 ορίζει: «. . .ζ)ιιοά εί ροτ ηε§1ίξβηΐίαηι βηατη άβδίΐοτ αά άίβηι 
εοηδίίΐιιΐιιτη αάβδδε ηεξίβχβήΐ, αιιΐ άβδίΐιιηι ίηιρΙβΓβ άϊδΐιιΙβΓίί, αάάάηίιΐΓ αδίχταβ. Οεϊβ- 

ηιιη δί αάβδδβ ιΐδριιε αά άβοβτη άΐβε, δΐοιιΐ δΐιρτα άίοί.αιη βδΐ, αιιί φχ.οά άβΰεί Γββοηηατβ 
άίδΐιώβηΐ; ίιιηο ετβάίΐοτ ΐηάίο ΐ ν β I ρταβροδίΐο ο ϊ ν ί I α I ί δ ρ ΐ § η ιι 8 

οδίβηάαί, ιι I ρ α αηΐιιπι ] τι ά ί ο ΐ ο β ϊ η 8 β I Ιγ ί ιι τη Η ο η β δ I ο γ «τη 
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’Αραγε ή άνάμειξις των ταβουλαρίων και έκδίκων περιωρίζετο κατά 
την Εκλογήν εις μόνην τήν έκτίμησιν του ενεχύρου ή και ή πώλησις προ- 

έβαινε τή έποπτεία αυτών; Ή διατύπωσις τής Εκλογής είναι τοιαύτηώστε 
νά μή έπιτρέπη σαφή άπάντησιν εις τό ερώτημα τούτο. Όπωσδήποτε, νο- 

μιζομεν ότι, άπαξ είσαχθείσης τής έκτιμήσεως του ενεχύρου υπό ταβουλα¬ 

ρίων και έκδίκων, και ή πώλησις αυτού έγίνετο έν τοϊς πράγμασιν υπό τήν 
έποπτείαν τών προσώπων τούτων. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΑΤΣΗΣ 

ο ί ν ΐ ν, μ ί ιιβτί ί α β $ ί ϊ τη αΐιι τη, εΐΐ βί Ιίββηΐία άίείΓαΙιβηάί. Εΐ ροείτηοάιοη άβ 
ρτββίο νβτιάίύ ρίςηβηε, βνβάίΙοΓ ρικχτιΐιιτη βί άβύβίταΙιΐΓ είόί ενίάβηΐίιι-8 ΙοΙΙαΙ βί τέΐίξνιιτη 
ίΙΙβ τββίρίαΐ φίί ρίξηΐίβ άβροειιβΓαί» (παρά \ν α 1 ί ε γ, Οοτραε ]υπ$ βεπηαηΐεί αηΐίαμιΐ, 

τόμ. I, ρ&Γ5 Η, 1824, σ. 528). 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ 
ΕΝ ΤΡ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΔΙΚΑΙΩ 

Ή Νεαρά 2 Ρωμανού του Λεκαπηνοϋ περί προτιμήσεως 1 ύπήρξεν έκ 
τών Νεαρών έκείνων, αΐτινες σταθερώς έφηρμόσθηααν έν τή βυζαντινή 
πράξει. . 

Ώς γνωστόν, ή προτίμησις ΐσχυε προκειμένής πωλήσεως2 3 4, μακροχρο¬ 

νίου μισθώσεως, καί έμφυτεύσεως8 του ακινήτου, ούχί δέ επί τών λοιπών 
δι^αιοπραξιών. Δικαιοπραξίας, έφ’ ών δεν υπήρχε δικαίωμα προτιμήσεως, 

ή Νεαρά άναφέρει ρητώς τήν σύστασιν προικός και προγαμιαίας δωρεάς, 

τήν δωρεάν έν ζωή ή αιτία θανάτου, τήν διαθήκην, τήν ανταλλαγήν καί 
τον συμβιβασμόν : «Κατά πρόφασιν μέντοι προικός ή προγαμιαίας δωρεάς ή 
απλής ή Θανάτου αιτία δωρεάς ή έκ διαθήκης ή ανταλλαγής ή διαλνσεως και 
οικείοι και έξιοτικοϊ άπαντες έκποιειν δύνανται». 

Μεταξύ τών βυζαντινών δικαιοπρακτικών έγγραφων άπαντώσιν όμως 
καί περιπτώσεις, καθ’ άς επί προσενέξεων (δωρεών) εις μονάς χάριν ψυ¬ 

χικής σωτηρίας συνομολογεΐται καί μικρά τις αντιπαροχή υπέρ τοϋ προσε- 
νεγκόντος. Ούτως : 

Έν έγγράφφ έτ. 1267, φέροντι τον τίτλον : «Τό τής προσενέξεως γράμ¬ 

μα και ώς διαθηκώον. . .»* γυνή τις μετά τών δύο τέκνων της καί τοϋ έγγό- 

νου της μεταβιβάζει είς τήν μονήν τής Ύπεράγνου Θεομήτορος τής Λεμ- 

βιωτίσσης άκίνητά τι να «ψυχικής ένεκα σωτηρίας τον μακαρίτου εκείνον 
άνδρός μου», λέγεται δέ έν τώ έγγράφω ότι εις τούς προσενεγκόντας έδό- 

θησαν έκ μέρους τής μονής «χ ά ρ ι ν ε υ λ ο γ ί α ς μ ικράς νπέρπυρα 

1. Ζ α ο ίϊ 3. γ ΐ α ε, Ι.Ο.Κ., τόμ. III, σ. 234 κέξ. 

2. Ενδιαφέρον είναι ότι άπόφασις τοϋ Πατριάρχου Ματθαίου Α', έτ. 1400 (Μ ί- 
ΚΙοεϊςύ-ΜίίΙΙοΓ, Αοία οΐ Οίρίοαιαία, τόμ. II, ο. 367 κέξ.) έφαρμόζει τήν προτίμησιν 
καί έπι τής ύπό τών δανειστών γινόμενης έκποιήσεως τών ύποθηκευθέντων αύτοΐς Ακι¬ 

νήτων : «ϊνα τιμαται τό ρηθέν έργαατήριον και εΐ μεν ενρεθή συγγενής ή πλησιαστής προ¬ 

τιμώ μένος λαμβάνρ δ Χρνσοβέργης τά νπέρπυρα αυτόν». Πρβλ. και Μολδαβικόν Κώδ. § 605. 

3. Έν Έξαβίβλφ 3, 3, 112 ίη ί. άναφέρεται ότι έπΐ έμφυτεύσεως καί μισθώσεως 
ή προτίμησις είχε περιπέσει είς άχρηστίαν. Άξιοσημείωτον όμως είναι ότι εις έγγραφον 
έμφυτεύσεως έκ Δυρραχίου, έτ. 1359, δημοσιευθέν ύπό I. Σακκελίωνος, έν ΔΙΕΕ, 

τόμ. 2 (1885), σ. 471 κέξ., γίνεται παραίτησις γείτονος άπό τοϋ δικαίου τοϋ πλησιασμον 
(σ. 474.). 

4. ΜΠίΙοδίοΙι-ΜαΙΙοΓ, Αοία εΐ ϋίρ1οηα&1&, τόμ. IV, σ. 169κέξ. 
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δέκα προς τοϊς χέχταρσιν». Περαιτέρω έν τφ έγγράφφ λέγεται : «Μηδείς 
γοϋν θέλησή ποιήσαι αμφιβολίαν τή σεβάσμιο, μονή χών Λέμβων ένεκα χών 
δεκατεσσάρων νπερπύρων χών έν διακρισει χών μοναχών δοθενχων προς 
ημάς χάρ ιν ευλογίας και αγάπης αν χών, ώς έκπεσεϊται 
τής προφάσεως χανχης, ώς παραλόγους προφασιζομένον». Έν τη περικοπή 
ταύτη τονίζεται δτι ή δόσις τής μικρας ευλογίας των δεκατεσσάρων ύπερ- 

πύρων ούδεμίαν άμφιβολίαν πρέπει νά γεννήση έναντι τής μονής των Λέμ¬ 

βων, ό λόγος δέ, δΓ όν έξαίρεται τοϋτο, είναι προφανούς όπως τονισθή δτι 
έπί τής δικαιοπραξίας ταύτης δέν είναι δυνατόν νά έχη έφαρμογήν ό θε¬ 

σμός τής προτιμήσεως. 
Ή λέξις ευλογία, προς δήλωσιν τής προς τον δωρητήν αντιπαροχής, 

άπαντά και έν έγγράφφ έτ. 1321 1 ,περιέχοντι και τούτφ δωρεάν είς μονήν 
χάριν ψυχικής σωτηρίας, ένθα ό δωρητής δηλοΐ : «δεδωκε γοϋν προς με 
χάρ ιν ενλογείας τον μονασχηρίου ό δη?Μθείς καθηγούμενος κνρις 

Γερβάσιος αλλογον χιμής νπέρπνρα ισχ' καί νπέρπνρα δυο». 
Έν έγγράφφ έτ. 1327 2 οί δωρηταί εις μονήν χάριν ψυχικής σωτηρίας 

δηλοϋσιν δτι έλαβον «χ ί μη μα μικρόν από τον τιμιώτατον μοναχόν 
και καχά καιρόν ευρισκόμενον οίκονομον κυρ Μαξιμον ως ειπειν υπέρ (πυρά) 

τέσσαρα». 
Έν εγγράφω έτ. 1268 8 έκτίθεται δτι ό Γεώργιος Πετρίτζης «τό δηλω- 

θέν έξέδοτο χωράφιον ψυχικής ένεκα σωτηρίας αυτόν, δς άνελάβετο από 
τής δηλωθείσης βασιλικής αγίας μονής χάριν αντ ιχάριτος εκείνου 
από χών μοναχών αυτής νπέρπνρα δέκα εις τινα συγκρότησιν τής στρατιω¬ 

τικής αυτόν δονλείας». Ενταύθα τό εις τον προσενεγκόντα τό χωράφιον 
τοϋτο χάριν ψυχικής σωτηρίας δοθέν άντάλλαγμα άποκαλεΐται άνχίχαρις, 

δηλ. αντί τής χάριτος δοθέν. Είς ποιαν άναλογίαν ηύρίσκέτο ή ύπό τής μο¬ 

νής δοθεΐσα άντίχαρις προς τήν αξίαν τοΰ προσενεχθέντος δέν δυνάμεθα 
νά διαγνώσωμεν. ν Αλλωστε ή περίπτωσις αϋτη προεκάλεσεν άμφισβητή- 

σεις, ώς θέλομεν διαλάβει κατωτέρω 4. 

1. Αοίεδ άε αιϋαηώΓ (Παράρτημα τοϋ ΙΖ' τόμου τΦν Βυζαντινών Χρονικών Πε- 

τρουπόλεως, 1911), σ. 140 (άριθ. 59). 
2. ρ. Εεπιετίε, Αείεδ άε Κυΐίιιηιιΐδ (1946), σ. 66 κέξ. (άριθ. 13). 

3. Αεί3 εί ϋϊρ1οηΐ3.1;&, τόμ. IV, σ. 161 κέξ. 
4. Βλ. σ. 53 κέξ. Βεβαίως ό χαρακτηρισμός, δν έδιδον οί δικαιοπρακτοϋντες είς τήν 

πράξιν, δέν ήτο δεσμευτικός έναντι τΦν τρίτων, τά δέ δικαστήρια έσκόπουν τήν αληθή 
φύσιν τής σχέσεως. Τοιοϋτο παράδειγμα παρέχει ή Πείρα 38,11. Άνήκεν εις τινα τό δι¬ 
καίωμα προτιμήσεως έπί τινων οικημάτων, άλλ’ ό κύριος τούτων μετεβίβασεν αυτά είς 
έτερον. Ό έχων τό δικαίωμα προτιμήσεως προσέφυγεν είς τό δικαστήριον, ό δέ μεταβι- 
βάσας άντέταξεν δτι δέν ύφίστατο δικαίωμα προτιμήσεως τού ένάγοντος, διότι τά οική¬ 
ματα ταϋτα δέν έπωλήθησαν, άλλ’ έδωρήθησαν, τό δέ σχετικόν έγγραφον άπωλέσθη. 

Ή λέξις άντίχαρις άπαντά καί έν έγγράφφ έτ. 1263 \ ένθα λέγε¬ 

ται : «τά δέ ετερα δύο στρέμματα προεΐχεν αυτά ή τοιαντη άγια βασιλική 
μονέ] ώς προσένεξιν, υπέρ ών άνελάβομεν εις άν χ ίχαριν μο¬ 
χθηρόν έν»2. 

Έν έγγράφφ έτ. 1292 3 λέγεται : «αποχαριζώμεθα τό τοπίον το επονο- 

μαζόμενον Ζ. .αν. . τή τής νπεραγίας θ(εοχό)κον μονή χή έπονομαζομένη 
τον Γομάχον προς σέ τον ηγούμενον χόν κυρ Ευστράτιον και τους συν αύχώ 
αδελφούς, του μνιμονεύεσθαί με και τήν έμήν σύμβιον καί τα ημών τέκνα 
είς τούς εξής απάντας και διηνεκείς χρώνους. Έπί4 δέ ημείς μετά πάσις προ¬ 

θυμίας εποιήσαμεν τήν τελείαν καί αμετάτρεπχον δ ω ρ α ι άν είς αιωνίαν 
μνήμιν ημών, είθέλησας καί σύ ο κυρ Ευστράτιος ποιήσαι [.] τι χάριτα 
καί δ έ δ ο κ ας ή μ ιν απ ο χειρών σου είς χε ίρ ας ημών 
ν(ο μ ίσματα) σαράκωντα πέντε». 

Τό αύτό ώς άνω παρατηρηθέν φαινόμενον, καθ5 * * δ έπί δωρεών συνομο- 

λογεΐται αντιπαροχή υπέρ του δωρητοϋ, άπαντά καί είς τά έκ τής μεσημβρι¬ 

νής Ιταλίας έλληνικά έγγραφα. Ούτως : 

Έν έγγράφω έτ. 1149 5 οί δωρηταί μιας οικίας εις μονήν χάριν ψυχι- 

-- -Τ ^ — 
ο 

συμφωνία ήτο όπως διαμένη ό μεταβιβάσας είς έν τών οικημάτων καί διατρέφηται ύπό 
τού είς όν ή μεταβίβασις, είς ήν δέ περίπτωσιν ήθελεν άποστέρξει τήν διατροφήν νά λαμ- 
βάνη 5 λίτρας χρυσίου. Κατόπιν τούτου ό δικαστής άπεφάνθη ότι: «ή δέ δύναμις τον 
εγγράφου δείκνυσιν άναμφήριστον κατασχηματισθήναι δωρεάν αϊτίμ πράσεως έπί περί- 
γραφή καί νόμων καί προσώπων, διόπερ καί πράσις (μάλλον) ήπερ δωρεά τό τοιοντον 

έγγραφον». Καίτοι ή ύπό τού δικαστοΟ διδόμενη αιτιολογία ότι «ή μέν άπλή δωρεά άπηλ- 

λαγμένη έστί παντός τοϋ δούναι τι καί ποιήσαι· ή δέ μή τούτων άπηλλαγμένη... πράσις 
καθαρά έστιν» δέν είναι όρθή — διότι και τό ρωμαϊκόν δίκαιον έγνώριζε τήν δωρεάν 
ύπό όρον (άοηαΐΐο δΐώ πιοάο), έν είδος τής όποιας ήτο όσάκις ό δωρεοδόχος άνελάμβανε 
τήν ύποχρέωσιν διατροφής τοϋ δωρητοϋ, €οά. 8, 54 (55), 1 — είναι φανερόν ότι ένταϋθα 
ό δικαστής έκτιμήσας τό σύνολον τοϋ εγγράφου και ιδία τήν συμφωνίαν όπως άποστέρ- 
γων ό μεταβιβάσας τήν διατροφήν λαμβάνη 5 λίτρας, άπεφάνθη τήν δικαιοπραξίαν είκο- 
νικήν δωρεάν, τή άληθεία δέ άγοραπωλησίαν. Είς τήν αύτήν δικαστικήν περίπτοισιν 
άναφέρεται προφανώς καί τό χωρίον τής Πείρας 2,21, ούτινος όμως διεσώθη μόνον ή 
άρχή : «"Οτι οί ζητήσαντες προτίμηση· ον κωλύονται εκ δωρεών τυχόν έχονσών ποίησιν 
ή δόσιν». 

1. Αοία εΐ Οφίοοιαία, τόμ. IV, σ. 158. 

2. Πρβλ. έπίσης καί Αείεδ ά&Χ&ντε (1937), σ. 65 5 (έτ. 1037). Έν τή Νεαρ? 
Ίουστ. 120, κεφ. 1 γίνεται χρήσις τής λ. άντίδωρον: «...μηδεμίαν άδειαν έχειν 
πιπράσκειν ή δωρεϊσθαι ή άνταλλάττειν ή έπί άντ ιδώρω διδόναι», πράγματα τής 
έκκλησιαστικής περιουσίας. 

3. Ρ. ΕεηιειΤε, Αοίεδ <3ε Καίΐυηιυδ (1946), σ. 44κέξ. (άριθ. 5). 
4. = Έπεί. 

5. ΤτΐηοΙιεΓα, δγΐΐεόυδ §Γ3βοαπκη πιεπώΓαηίίΓυιη (1865), σ. 514 (Αρρεηάίχ 
I, άριθ. 3). 
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κής σωτηρίας λαμβάνουσι «χάριν ευλογίας... νομίσματα τριάκοντα μηχαη- 

λάτα και βοήδιον εν». . 
•Εν έγγράφφ έτ. 1199 1 οί δωρηταί ενός χωραφιού εις μονήν χαριν 

ψυχικής σωτηρίας λαμβάνουσιν «αντιχάριν αγελαδαν μίαν σ'ιν του μοσχάρον 

αυτής». , 
Έν έγγράφφ ετ. 1188 2 ό δωρητής ενός «πετζιν αμπελιού» εις μονήν 

χάριν ψυχικής σωτηρίας λαμβάνει «τιμήν μέρος τι [....] κριθαριού κε 

και ος ταρια γ'». % , ' 3Λ,„ 
Έν έγγράφφ έτ. 11813 μνημονεύονται «ταρια της χαριτος ταρια /ψ ». 
Ώς παρατηροΰμεν, και εις τά έκ τής μεσημβρινής Ιταλίας ελληνικά 

έγγραφα ού μόνον τό αυτό φαινόμενον άπαντά, άλλα και ή αυτή όρολογια : 

χάριν ευλογίας, αντιχαρις. ~ . 
Ό Ο. Ρογπιπ, διαλαμβάνων περί τών άνωτέρω έκ τής μεσημβρινής 

Ιταλίας εγγράφων ή λέγει ότι ή έν δωρεαϊς συνομολόγησις αντιπαροχής 
έκ μέρους του δωρεοδόχου οφείλεται εις έπίδρασιν του γερμανικού δι¬ 
καίου, ή δ5 άντιπαροχή αυτή έπί δω ρεών δεν εΐναι άλλο τι άπο το 1αυη6§ι1ά 
τού άρχαίου γερμανικού δικαίου 5. 

Και αν έτι ήθελε γίνει δεκτόν ότι ή γνώμη αυτή του Ροτταπ εχεται 
βάσεως ώς προς τά έκ τής μεσημβρινής Ιταλίας έγγραφα«, είναι φανερόν 
ότι τοιουτό τι δεν δύναται νά ύποστηριχθή διά τα ανατολικα έγγραφα, δια 
τά όποια ή έπίδρασις τοϋ γερμανικού δικαίου είναι ήκιστα πιθανή. Προ¬ 
φανώς, ή συνομολόγησις άντιπαροχής τίνος έπι χαριστικών δικαιοπραξιων 
δεν συνδέεται προς τό κύρος τής δωρεάς, δεν είναι δηλ. άπόρροια τής άντι- 

1. Τ γ ί η υ 1ι ε Γ ένθ’ άνωτ., σ. 337 (άριθ. 248). 
2. X γ ΐ π. ο 1ι ε γ 3., ένθ’ άνωτ., θ’. 110 κέξ. (άριθ. 84). 
3. ΤτΐηοΙιεΓα, ένθ’ άνωτ., σ. 271 (άριθ. 206). 
4. Ο. Ροττατΐ, ΙηΓίΙίΓΕζίοηΐ οεεΐάεηίεΐϊ ηεΐ άΐπίΐο §Γβοο-ΐΐ&υιΐο άεΐΐα ηΐοη&ΓΟάια 

ηοΓηΐΕηη&, νύν έν 8επ«ί §ίιιπάϊοί, τόμ. 3 (1956), σ. 123. , ,. 
5. Ό θεσμός ούτος τοΟ άρχαίου γερμανικού δικαίου άνεπτόχθη κυρίως λογω τής 

άννοίαέ τοήν χαριστικών συμβάσεων ΰπό τού δικαίου τούτου. Κατά τό δίκαιον τούτο, 
έκαστη παροχή Απήτει, ϊνα δημιουργήση έννόμους συνεπείας καί περιβληθή δια νομικής 
πΖταΓας. Αντίστοιχον Αντιπαροχήν. Ιδιαιτέρως Ανεπτόχθη ή Αντίληψ,ς αυτή έν τ® 
λογγοβαρδίκώ δικαίω· τούτο άπήτησε διά τήν νομικήν όπόστασιν τής δωρεάς όντιπα^χήν 
τού δωρεοδόχου πρός τόν δωρητήν, ήτις όμως, ϊνα μή ή έν τη δωρεά συμφυής επιδειξις 
εύνοίαςΡπρός τόν δωρεοδάχον ματαιωθή, κατέληξεν είς Απλήν συμβολικήν Αντιπαροχήν, 
τό οδτω καλούμενον ίααηοίίΜ, βλ. Ηϋόηετ, Οηιηάζάβε Αοε άοαίεοΐιοη ΡπναίΓΟοΜε 

(1908), σπ 5ο24ανδί 6 Ρ(,|Τ3Γ; δέν εΙχεν ύπ· 5ψιν τά Αντίστοιχα Ανατολικά δγγραφα. ΪΊ- 

αείωτέον πάντως ότι καί έν αύτ® τ® λογγοβαρδικ® δικαίω Αντιπαροχή (Ι»«η**ιω) Μ8ω- 
ρεί,ν χάριν ψυχικής σωτηρίας δέν άπτ,τεϊτο, θεωρηθέντος ότι ή σωτήρια τής ψυχής Απε- 
τέλει Ικανόν Αντάλλαγμα, βλ. Ρ. 5. X. οί οΐιί, Π <Βπ«ο ρπναίο ρτειταεπεηο (1933), σ 238. 
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λήψεως ότι δωρεά, δι’ ήν δέν είχε συνομολογηθή άντιπαροχή τις υπέρ τοϋ 
δωρητοϋ, δέν είχε νομικήν υπό στάσιν, άλλ’ έδημιουργήθη έκ πρακτικών 
λόγων. Διά του συνδυασμού δωρεάς και αντιπαροχής ήσσονος άξίας 1 ή 
πρόθεσις πρός τό δωρεΐσθαι πραγματοΰται, αλλά και ό δωρητής δέν άπέρ- 
χεται μέ κενάς τάς χεΐρας, τούτο δ9 έχει σημασίαν Ιδία οσάκις ούτος εΐναι 
οίκονομικώς άσθενής, δέν εΐναι δέ παράδοξον ότι ή συνήθεια αίίτη άνεπτύ- 
χθη μάλιστα έπι δωρεών χάριν ψυχικής σωτηρίας και πρός διευκόλυνσιν 
αυτών2. 

Εις τάς περιπτώσεις, περί ών διελάβομεν άνωτέρω, ή δικαιοπραξία 
χαρακτηρίζεται ώς δωρεά χάριν ψυχικής σωτηρίας, συνομολογουμένης 
και άντιπαροχής υπέρ τού δωρητοΰ. 
Ύπάρχουσιν όμως και περιπτώσεις, καθ’ άς ή δικαιοπραξία δέν χαρα¬ 

κτηρίζεται ώς δωρεά, άλλ’ ώς άγοραπωλησία, άναφέρεται όμως έν αυτή 
ότι τό συνομολογούμενον τίμημα δέν άνταποκρίνεται πρός τήν άξίαν τοϋ 
πράγματος, άλλα καθορίζεται κατώτερον, πρός τόν σκοπόν όπως τό έπι 
πλέον καταλογισθή υπέρ ψυχικής σωτηρίας. Οΰτω : 

Δι’ έγγράφου έτ. 1287 3 ό Μανουήλ Κομνηνός ό Πελιαργός μετά τής 
γυναικός και τού υιού αύτών πωλοΰσιν (:«σύν προθυμία ημών πάση όλο- 
ψύχω τέ βουλή καί θελήσει π ε π ρ ά κ α μ ε ν...») έν περιβόλιον είς τήν 
μονήν 5Ιησού Χρίστον του έπικεκλημένον Λατόμου άντί εΐκοσιν ύπερπύρων, 
μεθ' δ λέγεται : «προστοντοις καθιερονντες ετι τε [ ] ψυχικής καί τό πλέον 
τον διατιμήματος οπέρ έστι καί υπέρ τό διπλάσιον». Παρά τό έν τή φράσει 
ταύτη υπάρχον χάσμα4, εΐναι φανερόν έκ τών χρησιμοποιούμενων έκφρά- 

1. "Οτι ή άντιπαροχή εΐναι ήσσονος άξίας ρητώς λέγεται είς τά έγγραφα έν Αείε 
εί Όΐρ1οιηαΙ&, τόμ. IV, σ. 169 κέξ. καί Αείεδ άε Κυίΐιιηιαδ, σ. 66 κέξ. Βλ. άνωτ. σ. 45 κέξ. 

2. Άξιοσημείωτον βεβαίως εΐναι ότι εις τινας δωρεάς χάριν ψυχικής σωτηρίας, 
καθ’ άς δέν συνομολογεΐται άντίχαρις, ό δωρητής όπισχνεΐται όπως μή ζητήστ] έν τφ 
μέλλοντι ταύτην. Βλ. ΑεΙα εί Οίρ1οηΐ3ί&, τόμ. IV, σ. 68 : «εϊπερ δέ τοίνυν άπό τοϋ παρόν¬ 
τος μετάμελοι γινόμεθα και ή νομήν ή χρήσιν ή δεσποτείαν ή ολως μετονσίαν τινά προ* 
βαλλόμεθα επί τώ προσενεχθέντι ήμϊν τήν σήμερον πράγματι οΐωδήτινι ήάντί χαριν 
εκζητήσωμεν... ον μόνον ον μή είσακουόμεθα έφ’ οίς &ν εχωμεν λέγειν, αλλά συν τφ μή 
είσακούεσθαι και προστίμου δώσει ύποκεισόμεθα», σ. 120 : «μή ανακαλούμενων ήμών 
των δωρησα/,ιένων — ή τίμημα οΐονδήποτε ή αμοιβήν ή άντισήκωσιν ή άντί χαριν 
ή νόμιμον κεφάλαιον προσβοηθονν ήμϊν». Τής συνομολογήσεως άντιχάριτος μή ούσης 
ύποχρεωτικής, διατί δίδεται ή ύπόσχεσις αΰτη ; Ώς νομίζομεν, τό πράγμα δέον νά έξη- 
γηθή ώς άκολούθως. Έχοντες ύπ’ όψιν οί συμβαλλόμενοι περιπτώσεις, καθ’ ας είχε 
δοθή έκ μέρους τοΟ δωρεοδόχου άντίχαρις, πρός άρσιν πάσης άμφιβολίας όρίζουσιν 
ένταΟθα ότι ό δωρητής ούδεμίαν άπαίτησιν πρός άντίχαριν θά δύναται νά έγείρη.Άλλωστε, 
δυρεπΓΙυα ηοπ ηοεεηί. 

3. Έδημοσιεύθη ύπό Ρ. X ε ηι ε γ 1 ε, Αείεδ <3ε Κυΐίαιηιΐδ (1946), σ. 43 (άριθ. 4). 

4. Τό έγγραφον δέν εΐναι τό πρωτότυπον τοΟ πωλητηρίου, άλλ’ αόθεντικόν άντί- 
γραφον αότοΟ, βλ. Ρ. X ε πα ε γ I ε, ένθ’ άνωτ., σ. 42. 

ΈπετηρΙς ζΕταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, νΕτος Λ Τ' 4 
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σεων ότι γίνεται άφιέρωσις υπέρ ψυχικής σωτηρίας τοϋ επί πλέον τοϋ 

τιμήματος 
Δι’ έγγραφου αγοραπωλησίας έτ. 1373 2 πωλείται εις τήν μονήν Δοχεια- 

ρίου κτήμα άντί 600 μόνων, ώς λέγεται, υπερπύρων, τό δ έπί πλέον κατα¬ 

λογίζεται υπέρ ψυχικής σωτηρίας τών έκποιούντων : «ϊνα χάριν τον τοιον- 

του κτήματος δοθώσι προς ημάς μόνα εξακόσια ύπέρπυρα, τό δέ πλέον κατα- 

λογισθή, ώς εϊρηται, (υπέρ) των ψυχών των αγίων ανθεντών καί γονέων μου 

και ημών αυτών». 
Είς τάς ώς άνω περιπτώσεις εύρισκόμεθα σαφώς πρδ πωλήσεως με- 

μειγμένης δωρεή (νεπάϊΐίο οιιια όοπαΐίοπο Επιχίά)3. 
Πώς άντιμετώπισεν ή βυζαντινή δικαστική πραξις άναφορικώς μέ τον 

Θεσμόν τής προτιμήσεως τάς περιπτώσεις έκείνας, καθ’ άς έπί δωρεών 

1. Όθεν καί ό καθολικός κριτής Νικόλαος Ματαράγγος κρίνων έν έτει 1341 άμφι- 
σβήτησιν σχετικήν μέ τό περιβόλιον τοϋτο (ή άμφισβήτησις δέν άφεώρα θέματα προτι¬ 
μήσεως) όμιλε! περί τοϋ Πελαργοϋ ώς «πεπρακότος αυτό ψυχικής ένεκα- σ(ωτη)ρίας», 

Ρ. ΕεΐΏβΓίο, ένθ’ άνωτ., σ. 88κέξ. (άριθ. 19). 
2. Έδημοσιεύθη υπό X ρ. Κ τ ε ν ά, έν ΕΕΒΣ, τόμ. 4 (1927), σ. 300 κέξ. Περί τοϋ 

έγγραφου τούτου καί τής έξ άφορμής τής έκποιήσεως ταύτης έγερθείσης άμψισβητήσεως 

έίδικώτερον κατωτέρω. 
3. 'Υπ’ δψιν, τέλος, και αί άκόλουθοι περιπτώσεις. Είς έγγραφον πωλήσεως άμπε- 

λίου προς τόν Νικόλαον Μαλιασηνόν καί τήν σύζυγον αύτοϋ Άνναν, ώς κτήτορας τής 
μονής Προδρόμου, έτ. 1271 (Αοία εΐ Οίρίοιυ&ΐε, τόμ. IV, σ. 399 κέξ., ιδία σ. 401) λέγεται: 
«περί τοϋ τιμήματος τοϋ δηλωθέντος άμπελίου περιεστήσαμεν τό τούτον τίμημα έξ άρε- 
οχείας και άμφοτέρων ημών των μερών είς νομίσματα ύπέρπυρα δέκα, τό δ’ν π έρ- 

πλεον τούτον άποχοριζόμεθα (γρ. άποχαριζόμεθα) άπλφ και άμετα- 

μελήτ ω τ ώ τ ρ ό π ω τη δηλωθείαη τοϋ Προδρόμου μονή καν όσον αρα και εστιν, 

εΐ και τ ό δ ιπλάσ ιον κατά πολύ υπερβαίνει». ' Υπό τήν αυτήν διατύ- 
πωσιν είναι συντεταγμένα και τά άκόλουθα έγγραφα πωλήσεων προς τήν αύτήν μονήν 
έν ΑοΙα 61 βΐρίοιη&ία, τόμ. IV σσ. 403, 408, 411, 413. Είς πάντα τά έγγραφα ταϋτα 
λέγεται μέν ότι άποχαρίζεται τό όπέρπλεον τοϋ τιμήματος, δέν γίνεται όμως ρητή άφιέ- 
ρωσις αύτοϋ χάριν ψυχικής σωτηρίας. Ώς νομίζομεν, ή κατά τόν ώς άνω τρόπον δια¬ 
σκευή τών πράξεων τούτων γίνεται πρός άποτροπήν διαρρήξεως αυτών λόγφ ύπερόγκου 
βλάβης, πρός τοϋτο δέ γίνεται προσφυγή είς τήν κατασκευήν τής δωρεάς τοϋ όπερ- 
πλέου «εΐ και τό διπλάσιαν κατά πολύ υπερβαίνει», καί πρός τόν σκοπόν όπως καταστή 
απρόσβλητος ή πραξις. Πρβλ. καί Αοία 61 Οίρίοπιαία, τόμ. IV, σ. 406, ένθα τονίζεται: 
«τό δ’ ύπέρπλεον τούτων άποχαριζόμεθα τη μονή τοϋ Προδρόμου τής Νέας Πέτρας, καν 
οσσν άοα και εατι, διά το, ώς εϊρηται, είναι άτημελητον τό δηλωθέν αμπέλιον». Καί κατά 
σχόλ. είς Έξάβιλον 3, 3, 73 (έκδ. ΗεϊηΛαοΗ, σ. 365) ή διάρρηξις λόγφ ύπερόγκου βλά¬ 
βης δέν χωρεϊ «εί και δι ελάχιστου τιμήματος τό ου\’άλλαγμα τοϋτο γένοιτο, άλλα ανναίνε- 

σιν οΰτω δόξαν αύτοί συναλλάττουσιν, εϊτε διά χάριν είτε διά τόν καιρόν είτε διά τό 
πράγμα άπρόσοδον τυχόν ον, εϊ καί πολλοϋ τιμήματος κατά τήν νλην έστίν άξιον». 

Είς άλλην περίπτωσιν (Αοία οί ϋίρίοπιαία, τόμ. IV, σ. 395) ή γενομένη μείωσις τοϋ 
τιμήματος ώφείλετο είς τήν μέλλουσαν να λάβη χώραν είσοδον τής πωλητρίας έν τή μο¬ 

νή, τήν έν αύτή άπόκαρσιν καί συντήρησιν αότής ύπό τής μονής. 

Ζητήματα έκ τοϋ θεσμοΰ τής προτιμήσεως έν τφ βυζαντινφ δικαίφ 51 

συνωμολογεΐτο και άντιπαροχή υπέρ τοΰ δωρητοΰ ή έπί πωλήσεων τό τί¬ 

μημα ώρίζετ ο έλασσον του προσήκοντος, πρός τόν σκοπόν όπως τό έπί 
πλέον καταλογισθή ύπέρ ψυχικής σωτηρίας; Εΐχεν εφαρμογήν έν προκει- 
μένω ό θεσμός τής προτιμήσεως ; , / 

Σχετική είναι άπόφασίς τις τοϋ πατριάρχου Φιλοθέου έτ. 1375 έπί 
τής άκολούθου ύποθέσεως λ Δι5 εγγράφου έτ. 1373 2 ή "Αννα Καντακουζηνή 
Παλαιολογίνα ή μεγάλη Δομεστίκισσα έπώλησε, τή συγκαταθέσει τοϋ συ¬ 

ζύγου και τών τέκνων αύτής 3, είς τήν μονήν Δοχειαρίου προικφον ακίνη¬ 

τον αύτής άντί 600 μόνον υπερπύρων4, τό δ’ ύπόλοιπον άφέθη είς τήν έν 
λόγφ μονήν χάριν ψυχικής σωτηρίας τών γονέων τής Άννης, αύτής τής 
Άννης, τοϋ συζύγου καί τών τέκνων αύτής : «δοθώσι πρός ημάς μόνα εξα¬ 

κόσια ύπέρπυρα, τό δέ πλέον κατα?ωγισθή, ώς εϊρηται, (υπέρ) τών ψυχών 
τών αγίων ανθεντών τών γονέων μου και ημών αυτών»5. Είς τό έγγραφον 
τής δικαιοπραξίας αϋτη χαρακτηρίζεται ώς πώλησις : «τό παρόν τής κα- 

θαράς καί απλής και άρραδιονργήτον πράσεως τον δηλωθησομένον 
κτήματος», «πιπράσκω και σωματικώς νμϊν παραδίδω μι»6. Μετά τήν 
έκποίησιν ταύτην, έτέρα μονή, ή μονή Άκαπνίου, έχουσα πλησιασμόν (γει¬ 

τονίαν) έπί τοΰ κτήματος τούτου έζήτησεν όπως περιέλθη είς αύτήν τό κτή¬ 

μα, προβάλλουσα δτι ένταϋθα δέν έπρόκειτο περί δωρεάς, άλλα περί πωλή¬ 

σεως, διότι έδόθη αντάλλαγμα εις τούς έκποιήσαντας7. Ούτως εΐχεν ή 
ύπόθεσις, έφ’ ής ή ώς άνω άπόφασίς τοϋ πατρ. Φιλοθέου. 

1. Έδημοσιεύθη ύπό X ρ, Κ τ ε ν δ, έν ΕΕΒΣ, τόμ. 5 (1928), σ. 104 κέξ. (άριθ. 13). 
Τήν άπόφασιν ταύτην τοϋ πατρ. Φιλοθέου έκύρωσε καί πρόσταγμα τοϋ αύτοκράτορος 
Τωάννου Ε' Παλαιολόγου, δημοσιευθέν ύπό τοϋ αύτοϋ X ρ. Κτενδ, έν ΕΕΒΣ, τόμ. 
4 (1927), σ. 305 κέξ. (άριθ. 9) — Ο ο 1 § ε τ, Αιΐδ άεη δοΚ&Ιζλ&ηιιηοΓη άβδ Ηεϊΐψβη Βετ^οε, 
σ. 65 (άριθ. 20). Αί άμφιβολίαι τοϋ Χρ. Κτένα, έν ΕΕΒΣ, τόμ. 4, σ. 307, σημ. 1, περί 
τής γνησιότητος τοϋ προστάγματος τούτου δέν είναι βάσιμοι. Πρβλ. Λ. Σι γάλα ν, 
έν Έλληνικοϊς, τόμ. 1 (1928), σ. 431 κέξ. 

2. Κατ' εύτυχή συγκυρίαν διεσώθη καί τό έγγραφον τοϋτο δημοσιευθέν ύπό Χρ. 
Κ τ ε ν α, έν ΕΕΒΣ, τόμ. 4 (1927), σ. 300 κέξ. (άριθ. 8). 

3. Βλ. ΕΕΒΣ, τόμ. 4, σ. 30 2 83-86. Ώς έκ τής συγκαταθέσεως έν τή έκποιήσει ταύτη 
τοϋ άνδρός τής Άννης έξηγειται διατί έν τή άποφάσει τοϋ πατρ. Φιλοθέου καί τφ 
προστάγματι τοϋ αύτοκράτορος Τωάννου Ε' Παλαιολόγου (βλ. άνωτ. σημ. 1) ώς έκποιή- 
σας φέρεται ό άνήρ τής Άννης, ό μέγας Δομέστικος Δημήτριος Παλαιολόγος. 

4. Τήν τιμήν τών 2000 ύπερπύρων έζήτουν παρ’ έτέρων άγοραστών οί έκποιήσαν- 
τες, ώς προκύπτει έκ τής άποφάσεως τοϋ πατρ. Φιλοθέου, ΕΕΒΣ., τόμ. 5, σ. 104. 

5. ΕΕΒΣ, τόμ. 4, σ. 301 44-47. . . 

6. ΕΕΒΣ, τόμ. 4, σ. 300 9-ιο, σ. 301 5ΐ-δ2. Έν τή άποφάσει τοΰ πατρ. Φιλοθέου καί 
τφ προστάγματι τοΰ Τωάννου Ε' Παλαιολόγου ή δικαιοπραξία δέν χαρακτηρίζεται ώς 
πώλησις, άλλ’ ώς «ψυχικής ένεκεν ώφελείας» γενομένη, καί ώς «προσένεξις καί προσ- 

κνρωαις». 

7. ΕΕΒΣ, τόμ. 5, σ. 104 κέξ.: «άρτίως δέ χρόνων έξ εκείνον δυο παραρρυέντων οΐέν τή 
σέβασμία μονή τον ’Ακαπνίου άναστάντες δι όχλου γίνονται τοΐς έν τή Δοχειαρίου απαιτούν- 
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Έν συντόμφ άντιμετωπίζουσα τό ζήτημα ή άπόφασις δέχεται δτι ή 
υπό τής μονής Δοχειαρίου δόσις 600 ύπερπύρων διά τό άξίας 2000 ύπερπύ- 

ρων κτήμα τοϋτο δεν κατέστησε τήν έκποίησιν ταύτην πώλησιν* αδτη 
παραμένει δωρεά χάριν ψυχικής σωτηρίας, έφ’ ής δέν έχει έφαρμογήν ό 
θεσμός τής προτιμήσεως 1: «δτι ονκ έξεποιήσατο τούτο (τό κτήμα) ο μέγας 
Δομέστικος, άλλ3 άφιέρο)σε τούτο προς τήν μονήν όμού μεν διά ψυχικήν αυτού 
σωτηρίαν, όμού δέ και ϊνα πληροφορίαν από τούτον κτησάμενος, όταν αντω 
δώ ό καιρός, κατοίκηση εκεί, και ονκ άν τις εΐποι τούτο πράσιν, δτι περ 
τάχα ό μέγας Δομέστικος έλαβεν εξακόσια νπέρπνρα μόνα, τον τιμήματος 
τον κτήματος εις δισχίλια καί επέκεινα νπέρπνρα ποσουμένου, άλΧ άφιέρω- 

σιν, έπεί και ταϋτα τά ολίγα, εϊπερ ήσαν τά πράγματα εις αυτόν 2, ώς έβού- 

λετο, έμελλε καταλείψειν» δ. 

τες το κτήμα έξ αυτών πλησιασμόν δίκαιον προβαλλόμενοι και πράσιν λέγοντες είναι 
τοϋτο, δτιπερ έξακόσια νπέρπνρα οι μοναχοί προς αυτόν κατεβάλοντο, καί ονκ άφιέρωσιν». 

1. Ώς έκτίθεται έν τη όποφάσει τοϋ πατρ. Φιλοθέου, δ όνήρ τής Άννης πρδ τής 
έκποιήσεως τοϋ κτήματος εις τήν μονήν Δοχειαρίου προσεκάλεσε τούς έχοντας δικαί¬ 
ωμα προτιμήσεως όπως άγοράσωσι τό κτήμα τούτο άντι τής τιμής τών 2000 ύπερπύρων, 
ούδείς όμως έδέχθη. Έκ τούτου συνάγομεν ότι ή μονή Άκαπνίου δέν έδέχΟη μέν όπως 
άγοράση αύτή τό κτήμα άντί τοϋ ποσού τούτου, όταν όμως έπληροφορήθη τήν άντι 600 
ύπερπύρων μεταβίβασιν τού κτήματος έπεζήτησε τήν προτίμησιν, έπικαλουμένη βεβαίως 
ότι δέν έγνωστοποιήθη αύτή τό άληθές τίμημα. Πρβλ. καί σχόλ. εις Έξάβιβλον 3, 3, 103 
(έκδ. Η ο ϊ ιη 6 & ο Η, σ. 375) : «Ίστέον δέ δτι ούχ απλώς ουδέ ώς εσχεν αυτή ή έκείνη 
ή προφώνησις γενομένη ισχύει, αλλ* δτε αληθώς καί αρραδιονργητίος το τίμημα τον 

} Μ ·.'.··· | 
πιπρασκομένου κτήματος παραστή...». 

Ή άπόφασις τού πατρ. Φιλοθέου, προς τόν σκοπόν όπως άποκλείση πάσαν δίοδον 
είς τήν μονήν Άκαπνίου έπικαλεΐται και ότι: «ώς εϊπερ καί πράσιν αυτό τις έρεΐ, άλλ3 

επειδή κατά τήν τής Νεαράς ύποτνπωσιν καί τήν ένεργουμένψ ένταϋθα έν τή καθ' ή μάς 
άγιωτάτη τοϋ Θεού μεγάλη εκκλησία συνήθειαν μέχρι καί έξαμηνιαίου και¬ 

ρού είχον άδειαν ο ί πλησιασταί τόοίκεϊονδίκαιονάπαιτεϊν 
καί κινείν, παρτ]λθον δέ έξ έκείνον καί μέχρι τον δεΰρο χρόνοι δύο, ούδεμίαν έχουσιν 
άδειαν οντε οι έν τή τοϋ Άκαπνίου οντε οι άλίοι πλησιασταί, τοϋτο άνακαλεΐσθαι καί 
πλησιασμόν προβαλέσθαι». Έξάμηνός τις προθεσμία ούτε έν τή Νεαρά περί προτιμή¬ 
σεως τίθεται ούτε άλλην άπόφασιν έφαρμόζουσαν τοιαύτην προθεσμίαν γνωρίζω. Υπάρ¬ 
χει όμως κείμενόν τι, φερόμενον ώς Νεαρά 114 Δέοντος του Σοφού (Ζ α ο 1ι & γ ί ε ε, 
Ι.Ο.Κ.., τόμ. ΠΙ, τόμ. σ. 220κέξ.) ή γνησιότης τής όποιας άμφισβητεΐται(βλ. Ζεεύε- 
γ ί & ο, ΟεδεϊιίεΙιΙε3, 1892, σ. 239, σημ. 780), ήτις τάσσει έξάμηνον προθεσμίαν πρός άσκη- 

σιν τής προτιμήσεως υπό τών γειτόνων. 
2. Ή σημασία τής φράσεως ταύτης εϊπερ ήσαν τά πράγματα είς αυτόν (δηλ. καθ’ 

όσον έξηρτάτο έξ αυτού) είναι ότι ή πρόθεσις τού μεγάλου Δομεστίκου ήτο όπως μη λάβη 
άντάλλαγμά τι παρά τής μονής, έξηναγκάσθη όμως πρός τούτο πιεζόμενος ύπό οικονομικών 
άναγκών. Πρβλ. και τό έν τή άποφάσει προηγουμένως λεγόμενον: «καί είχε μέν έφεσιν 
καί προθυμίαν τελείως αυτό τή μονή άφιερώσαι, διά δέ τήν τον καιρού δυσχέρειαν καί τήν 

τών πραγμάτων στενοχώριαν ελαβεν εξ αυτών μονά νπέρπνρα έξακόσια». 

3. Και έν τφ άρχαιοτέρω γερμανικφ δικαίφ, καθ’ δ ϊσχυεν ό θεσμός τής προτιμή- 

Ζητήματα έκ τού θεσμού τής προτιμήσεως έν τώ βυζαντινφ δικαίω 

Ενδείξεις περί έτέρας σχετικής διαφοράς, ταύτης άναφερομένης ούχι 
είς άγοραπωλησίαν έπί κατωτέρω τιμήματι, άλλ* είς προσένεξιν δΓ ήν 
εΐχε συνομολογηθή άντίχαρις, ύπάρχουσιν έν έγγραφο) έτ. 1268, φέροντι 
τόν τίτλον : «Γράμμα παραδοτικόν τοϋ σεβαστού τοϋ Άπελμενέ κνρον 
Μιχαήλ έπι τοϊς περιγραφεΐσι χωραφίοις τοϋ γαμβρού αυτού Πετρίτζη, 

έπεϊ ονκ εφθασε παραδούναι τά τοιαϋτα εκείνος τή μονή ώς τώ τελεί τον 
βίου άποδονς» λ Έν τφ έγγράφφ τούτφ έκτίθεται δτι δ γαμβρός τοϋ Άπελ- 

μενέ, ό Γεώργιος Πετρίτζης, προσήνεγκεν εις τήν μονήν τών Λέμβων χω- 

ράφιον χάριν ψυχικής σωτηρίας λαβών ώς άντίχαριν δέκα ύπέρπυρα : 

«έφθασεν έκδούναι (ό Γεώργιος Πετρίτζης) πρός τήν σεβασμίαν αγίαν βα¬ 

σιλικήν μονήν τών Λέμβων χινράφιον άπό τών γονικών αυτού χωραφίων 
τών δντων έν τώ κάμπο) τού Μεμανιωμένον πλησίον καί σύνεγγυς τών χω¬ 

ραφιού τής τοιαύτης βασιλικής μονής τών έν τή τοποθεσία τοϋ Πύργου 
διακειμένων.. . * τδ 6ηλο)θεν έξέδοτο χο)ράφιον ψυχικής ένεκα σωτηρίας 
αυτού, δς άνελάβετο άπό τής δηλωθείσης βασιλικής άγιας μονής χάριν 
αντιχάριτος εκείνον άπό τών μοναχέον αυτής νπέρπνρα δέκα εις τινα σνγ- 

κρότησιν τής στρατιωτικής αυτού δονλείας»2. Ό Άπελμενέ έκτίθησι πε¬ 

ραιτέρω δτι ή παράδοσις τοϋ προσενεχθέντος είς τήν μονήν τών Λέμβων 
χωραφιού τούτου δέν κατωρθώθη νά γίνη έν ζο)ή τοϋ Γεωργίου Πετρίτζη, 
διότι έτέρα μονή, ή μονή τοϋ αγίου Νικολάου, έχουσα έπικρατέστερον 
δικαίωμα προτιμήσεως έπί τοϋ χωραφίου τούτου, άντετάχθη είς τήν παρά- 

δοσιν αυτοϋ είς τήν μονήν τών Λέμβων ; «άλλ3 εϋρε τής έν τή Σμύρνη 
διακειμένης μονής τον έν άγίοις πατρός ημών άρχιεράρχον καί θαυματουργού 
Νικολάου μοναχούς κωλύοντας τήν τούτον παράδοσιν. . .♦ και γάρ έκωλνετο 
ή τοιαύτη τοπική παράδοσις νομίμως διά τόν γνησιέστερον πλησιασμόν»*, 

σεως, έτίθετο τό ζήτημα άν έπί τής ούτω καλουμένης ΡΓβυοάδοΙιαίίδΙίααΓ, όσάκις δηλ. 

έπί πωλήσεως τό τίμημα καθωρίζετο μικρότερον τού προσήκοντος, έκ προσωπικών πρός 
τόν άγοραστήν λόγων, ή προτίμησις είχεν έφαρμογήν* έκ τών όπό τών διαφόρων τοπι¬ 
κών γερμανικών δικαίων διδομένων λύσεων άξια Ιδιαιτέρας μνείας είναι έκείνη, καθ’ 
ήν όσάκις τό τίμημα ήτο ύπέρτερον τού ήμίσεως τής άξίας τού ακινήτου ή προτίμησις 
εΐχεν έφαρμογήν, άλλως όχι* βλ. δίοόύε-Γεϊιηιαηη, Η&ηάόικώ άε$ άευίδοϊιεη 
ΡηνείΓεείιίδ3, τόμ. 2, τεΰχ. 1 (1896), σ. 486, σημ. 17. 

1. ΜίΤΙοδίεή-ΜΰΠεΓ, Λείε. εί ΌΐρΙοιπ3.ί&, τόμ. IV, σ. 161 κέξ. 
2. Τό έγγραφον δι’ οδ ό Γεώργιος Πετρίτζης προσήνεγκε τό χωράφιον τούτο είς 

τήν μονήν τών Λέμβων είναι τό άμεσος προηγουμένως έν Λεία εΐ ϋϊρίοιηαίε, τόμ. IV, 

σ. 159 κέξ. (έτ. 1266) δημοσιευόμενον. Άξιοσημείωτον όμως είναι ότι, ένφ έν τφ έγγράφφ 
τοϋ Μιχαήλ Άπελμενέ λέγεται ότι ό Γεώργιος Πετρίτζης είχε λάβει παρά τής μονής 
τών Λέμβων ώς άντίχαριν δέκα ύπέρπυρα, τοϋτο δέν άναφέρεται έν τφ δωρητηρίφ έγγρά¬ 
φφ τοϋ Πετρίτζη. Φαίνεται ότι ή συμφωνία περί τής άντιχάριτος έγένετο προφορικώς 
μή περιληφθεΐσα έν τφ δωρητηρίφ. 

3. Έτέραν διένεξιν μεταξύ τών μονών Λέμβων καί άγιου Νικολάου, άναφερομένην 
και ταύτην είς θέματα προτιμήσεως, βλ. έν Λείε εί ϋΐρίοπιαία, τόμ. IV, σ. 55 κέξ. 



Νικολάου Π. Μάτση 

Προφανώς, ή μονή άγιου Νικολάου έπεκαλεΐτο τό δτι εις τον Γεώργιον 
Πετρίτζην είχε δοθή αντάλλαγμα παρά τής μονής των Λέμβων, διό, προ¬ 

κειμένη ς ενταύθα πωλήσεως και ούχι δωρεάς, έδει αΰτη νάπροτιμηθή έν 
τή πωλήσει. Άν τό υπό του Άπελμενέ λεγόμενον ότι «εκωλνετο ή τοιαντη 
τοπική παράδοοις ν ο μ ί μ ω ς διά τον γνησιέσχερον πλησιασμόν» έχει τήν 
έννοιαν ότι ύπήρξεν δικαστική άπόφασις περί τούτου, δεν είναι σαφές* 

πάντως χαρακτηριστικόν είναι ότι, ώς έκτίθεται, νομίμοιζ δεν έγινεν η 
πάράδοσις του χωραφιού τούτου εις τήν μονήν τών Λέμβων.Όπωσδήποτε, 

ό Γεώργιος Πετρίτζης άνέθεσεν εις τον Άπελμενέ διά διαθήκης τού όπως 
έξομαλύνη τήν μεταξύ των δύο μονών διαφοράν. Ό Άπελμενέ εξετελέσεν 
έπιτυχώς τήν παραγγελίαν και ή μονή του άγιου Νικολάου έδέχθη όπως 

- ^ ί I- ι. . · ■ 

περιέλθη τό χωράφιον τούτο εις τήν μονήν των Λέμβων. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΑΤΣΗΣ 
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ι. - 

1. Ή άρχή, ήτις διέπει τά δίκαια τών προηγμένων λαών τής σήμερον, 

ότι προς σύστασιν ενοχής άρκεί ή συμφωνία τών μερών, μή άπαιτουμένης 
τής τη ρήσεως τύπου τινός ήτο άγνωστος εις τό ρωμαϊκόν δίκαιον. 

Πλήν τών ιό και οδρισμένων άτύπως (εοίο οοηδυπειι) συναπτομένων 
συμβάσεων, ινα έκ τής συμφωνίας τών μερών γεννηθή άγωγή τό ρωμαϊκόν 
δίκαιον άπήτησε τήν τήρησαν τού τύπου τής έπερωτήσεως (δίίριιίαΐίο) 2. 

Ή τυπικότης τής έπερωτήσεως ένέκειτο εις τήν άνάγκην απαγγελίας τυ¬ 

πικής έρώτήσεως και αμέσου τυπικής άπαντήσεως3. Ώς τοιαύτη ή έπερώ- 

τησις ήδύνατο νά περιλάβη ένοχικάς σχέσεις ποικίλου περιεχομένου. Πασα 
συμφωνία, μή δυναμένη νά ύπαχθή εις τινα τών κατηγοριών τούτων, δέν 
ήτο ίκανή όπως γεννήση αγωγήν* ήτο ψιλόν σύμφωνον (ηικίυιη ραοΐιιηι), 
διά τό όποιον ΐσχυεν ό κανών : ηιιάιπη ρ&όΐιιιη αοίίοηεηι ηοη ραπΐ, εεά 
ραπί εχοερίιοηειη (τό ψιλόν σύμφωνον δέν τίκτει άγωγήν, άλλ’ ένστασιν) 4. 

1. Κατ’ έξαίρεσιν έπι ώρισμένων περιπτώσεων άπαιτεϊται τύπος, ώς έν τφ παρ’ 
ήμΐν δικαίω διά τάς έμπραγμάτους δικαιοπραξίας έπι άκινήτων (άρθρ. 369 Αστικού Κω¬ 

δικός) κ.ά. 
2. Βραδύτερον άνεγνωρίσθη καί τό άγώγιμον τών ουτω καλούμενων άνωνύμων 

συναλλαγμάτων (άο ιιΐ άβδ κ.τ.λ.), υπό τήν έννοιαν δτι τό έκτελέσαν τήν παροχήν αύτοϋ 
μέρος ήδύνατο νά άπαιτήση τήν άντιπαροχήν. Πρβλ. επί τών λίαν συζητουμένων συνα¬ 
φών Ιστορικών ζητημάτων Ιότδ-Κυηΐίβΐ, Κ.οηιΐ$οίΐ65 Ρπνείχοοίιΐ (1935), σ. 243 κέξ. 
Τέλος, περί τής Ηΐίοπδ οόΗςαίΐο τοΟ ρωμαϊκού δικαίου βλ. 8 ο 1ι η - Μ ί I ί β ί 5 - \ν ο η- 
§βΓ, ΙπδΙΐίαΙΐοηεη17 (1923), σ. 415 κέξ. 

3. Άρχικώς ώς ρήμα έν τή έρωτήσει καί τή απαντήσει έχρησιμοποιεϊτο τό δροη- 
δβΓβ. Βραδύτερον έπετράπη ή χρήσις καί άλλων ρημάτων (ίίδο ρΓΟίηΐΙΙίδ ? ίϊάε ρΓοηιίΐΙο* 
ά&ύϊδ ? ά&ύο κ.ά.), εϊτα δέ καί αύτή ή χρήσις τής λατινικής γλώσσης- δέν έθεωρήθη άπα- 
ραίτητος, τής έπερωτήσεως δυναμένης νά γίνη καί δι’ άλλης (π.χ. ελληνικής : όμολογεϊς ; 
όμολογώ). Έπρεπεν δμως νά ύπάρχη τυπική συμφωνία μεταξύ έρωτήσεως και άπαντήσεως, 
ήτοι τό ρήμα τής έρωτήσεως νά ύπάρχη καί έν τή άπαντήσει, βλ. ΙοΓδ-ΚυηλεΙ, 
ένθ’ άνωτ., σ. 97. 

4. Τινά έκ τών συμφώνων, λόγφ τής μεγάλης κοινωνικής χρησιμότητος αυτών, 
έφωδιάσθησαν μεταγενεστέρως δι* άγωγής, ώς τό σύμφωνον δωρεάς, τό σύμφωνον προικός. 
Επίσης τά συγχρόνως μέ τήν κατάρτισιν τών άγωγίμων συμβάσεων συνομολογούμενα 
σύμφωνα περί διαφόρων δρων αότών (ραοία οχ οοηΐίηυαίί) έθεωρήθησαν ένσωματούμενα 
εις τάς συμβάσεις καί έτικτον άγωγήν. Π.χ. τό συγχρόνως μέ τήν άγοραπωλησίαν γινό- 

I 
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2. Τά άφορώντα εις την έξέλιξιν τοϋ θεσμοϋ της έπεροπήσεως έν τφ 
μεταγενεστέρφ ρωμαϊκω δικαίφ άπετέλεσαν άντικείμενον εύρειών έρευνων 
τής νεωτέρας έπιστήμης, μεταξύ των όποιων αί τοϋ 8. Κΐοοοόοηο σπουδαίαν 
κατέχουσι θέσιν Κ Τά πορίσματα, εις ά καταλήγει ό Κίαχώοηο, δύνανται 
νά συνοψισθώσιν ώς άκολούθως : 

α') Έκ τοϋ χωρίου Ραιαίί δοηίεηίιαο 5, 7, 2 2 και τής διατάξεως Οοά. 
8, 37 (38), 1 (έτ. 200 μ.Χ.)3 προκύπτει δτι παν έγγραφον και δη και άνεξαρ- 
τήτως τής έν αυτφ μνείας τελέσεως έπερωτήσεως (οίαυειιΐε δΐϊρυΐεΐοπα), 

παράγει ένοχήν και είναι άγώγιμον 4. 

μενον σύμφωνον δτι θά παρασχεθή εις τόν πωλητήν έγγυητής διά την καταβολήν τοΰ 
τιμήματος ήτο άγώγιμον. Τά κυρωθέντα δι’ αγωγής σύμφωνα έκλήθησαν όπό τών νεωτέ- 
ρων ρ&οί& νεδίΐία. Βλ. περί αυτών σχόλ. είς Βασιλ. 11,1,5 (Η ε ί οι δ 3. ο 1ι, τόμ. I, σ. 557), 
είδικώς δέ διά τά ρεεία εχ εοηίΐηεηίί σχόλ. εις Βασιλ. 11, 1, 7 (Η ο ϊ ιη Β., τόμ. I, σ. 559 

κέξ.), ένθα και έκτενής διαπραγμάτευσις τοϋ ρωμαϊκού συστήματος καθόλου. 
1. Ή έπί τού θέματος συγγραφική παραγωγή τοϋ ΚιεεοΒοηο είναι πλουσιωτάτη* 

ένταϋθα περιοριζόμεθα νά μνημονεύσωμεν τάς μελετάς του : δΐίρυΐαίίο εά ίηδίτιΐιηεηίυηι 
ηεΐ άΐηΐίο @ίυ8ΐϊηίαηβο, έν Ζεΐίδ. ά. 8&νί§ηγ- δίίά., τόμ. 35 καί 43, καί: Εα ρτ&δδΐ ηεΐ ρε- 
τίοάο ροδίοΐ&δδΐοο, έν Αΐίί άεΐ ΟοηβΓεδδο ΐηίειτιαζίοηείε άί άΐπίίο Γοπηαηο (τής Ρώμης), 
τόμ. 1 (Ρενΐα 1934), ένθα όπό τό κεφ. : λα άε§επ.εΓ&ίΐοηε άεΐΐα δίίραΐαΐΐο, έν σ. 338 -345, 
διάτυποι συνοπτικώτερον τά συμπεράσματά του. 

2. Ρ 3. ια 1 ί δεηίεηίΐεε 5: 7, 2 : «νβΓ&οηιηι οΗί§αίίο ίηίβΓ ρΓαβ$βηίβε, ηοη εΐίατη 
ίηΐβΓ αύεβηΐβδ οοηΙταΗϊΐιιτ. (^νιοά εί εοήρΐιοη (κβηΐ ίηβΐηιτηβηίο ρΓ0?ηϊ$ΐ$8β αΐίψιβτη·, 

ρβηηάε ΙιαΒβΙιιτ αίψιβ δί ίπίβηο^αύοηβ ρταβββάβηίβ Γβδροηδίιηι (κ·Φ>. 

3. Οοά. 8, 37 (38), 1 : «Σίΰβί βρΐ$1ιι1αβ, ςιιαηι ΙΐύβΙΙο ϊηδβηιϊβίί, σάάϊΐηηι ηοη 
δΐΐ εΐίριιίαΐηηι 6886 βιιττη οηί ΰανεύαίιΐΓ, Ιωηβη εϊ Γββ ίηίβΓ ρταβδβηΐβδ §68Ια βδί, οΓβάεηάητη 
681 ρΓαβΰβάβηίβ δίίριιίαΐίοηβ νοοβηι δροηάβηάίδ δβοιιίαηι». 

4. ΙΙΐεοοΒοηο, έν Ζεΐίδ. δ. 3&ν. - δΐίίϊ., τόμ. 35, σ. 284: «ίΐ άοεαηιεηίο ηηεΐιε 
ρτϊνο άεΐΐα είαυδαΐα δίϊραΐείοπίΐ Β& εΓίίο&ςία ραπ αΐΐα δίϊριιΐ&ίΐο, δε Γηίίο ΐηίεΓ ρτ&εδεηίεδ». 
Πρβλ. τόν α ύ τ ό ν έν Αηηαΐί άεΐ δεηιΐηαπο £Ϊιιπάΐεο άϊ Ραΐεπηο, τόμ. XII, σ. 544 : «0§ηΐ 
εοηνεζΐοηε $επίί& (ΐτα ρτεδεηΐί !) έ δίίρυΙ&Ιϊο». — Ήδη έπί τής δημοκρατικής περιόδου 
εϊθίζετο παρά τοΐς Ρωμαίοις ή σύνταξις έγγράφου (εεαίΐο) περί τής καταρτίσεως τής έπε¬ 
ρωτήσεως. Τό έγγραφον τοϋτο ήτο άπλώς άποδεικτικόν, άποδεικνυομένου δηλ. δτι έπε- 
ρώτησις δέν έτελέσθη, δέν έτίκτετο ύποχρέωσις έκ τοϋ έγγράφου τούτου. Κατά ΙοΓδ- 
Κ υ η Ιε ε 1, Κόηι. ΡπνεΙτ. (1935), σ. 98, βραδύτερον καί ύπό τήν έπίδρασιν τών έλληνικών 
περί τής σημασίας τοϋ έγγράφου άντιλήψεων άνεγνωρίσθη δτι ή έγγραφος ρήτρα δτι 
έγένετο έπερώτησις (είαιίδυΐα δΙίρυΙεΙοΓία) άπετέλει άμάχητον τεκμήριον δτι πράγματι 
έτελέσθη αυτή. Είς τήν βαθμίδα ταύτην τής έξελίξεως φαίνεται ίσταμένη καί ή διάταξις 
τοϋ Ιουστινιανού έν Οκΐ. 8, 37 (38), 14, καθ’ ήν ίνα γεννηθή έκ τοϋ έγγράφου τεκμήριον 
ότι έγένετο έπερώτησις έδει νά περιέχηται έν αύτφ ή είαιίδυΐη δίΐριιίαίοπα : «βοΐΐΐατη βδί 
(ώδοτώΐ) εΐίρηΙαήοηβΒ ρβΓ οβΗοδ δβΓνοδ ΰβΙβ&Γαη.. .. βΐ εΐ ηοη ρβΓ δβννυ,ηι, δβά ίηίβΓ 
ρΓ068βηΐβ3 βείβϋί'αΐαηι β$86 τετη (ηβείΐ δβηρίυ,τη... δαηείκηιΐδ ΐαΐββ εεεΐρΐιίΓαβ οηιηΐ^α- 

είαηι β88β ετ'βάβηάαε». Βλ. καί Βϊ§. 2, 14, 7 § 12. Τό καθιερούμενον τεκμήριον τοϋτο 
ήδύνατο κατά τήν διάταξιν 0x3. 8, 37 (38), 14 νά άνατραπή μόνον έάν άπεδεικνύετο δτι 
τά μέρη δέν ηύρίσκοντο έν τή αύτή πόλει κατά τήν ήμεραν εκείνην, καθ’ ήν έφέρετο ώς 
τελεσθεΐσα ή έπερώτησις. 

β') Μετά τήν έν Οοά. 8, 37 (38), 10 διάταξιν τοΰ Λέοντος (έτ. 472 μ.Χ.)1 

πάσα προφορική συμφωνία μεταξύ παρόντων κατέστη αγώγιμος2. 
Συμφώνως προς τήν ύπό τοϋ Κϊοοούοηο περιγραφομένην έξέλιξιν, ή 

έπερώτησις προσήγγισε τοσοϋτον τό σύμφωνον, ώστε ή δίάκρισις μεταξύ 
αύτών έπαυσε κατά τό μέγιστον αύτής μέρος υφισταμένη έν τή πραγματι¬ 

κότητά ώς μόνη δέ προϋπόθεσις προς κατάρτισιν έγκυρου έπερωτήσεως 
παρέμεινεν ή κατ’ αυτήν παρουσία τών μερών λ Άλλ’ άν τό έκ τής κοπιώ¬ 
δους ταύτης έξελίξεως καταστάλαγμα4 δέν διατυποϋται μετά τής δεούσης 
σαφήνειας είς τάς νομοθετικός συλλογάς τοϋ Ιουστινιανού, είς τάς οποίας 
άντιθέτως άπαντώμεν συχνάκις τάς παλαιάς ρωμαϊκός θεωρίας και τόν κα¬ 

νόνα ηυάιιιη ραοίιπη αοίίοηοιη ηοα ραΓΪΐ:, τοϋτο κατά τόν Κίοοούοηο δέν 
πρέπει νά μάς έκπλήττη, διότι δέν πρόκειται είμή περί άπλών Ιστορικών 

1. Οοά. 8, 37 (38), 10 : «Οηιηβ$ δΐίριΐΐαίίοηβδ εήαηιεί ηοη δοΐβηιηϋιαδ νβΐ άν'βεύζ, 
8βά ψλ·ΐ\>ΐί8θτιιηφΐ6 νβΓ&ϊε ρτο εοηδβηβιι οοηίΓαΚεηΐΐη,τη οοτηροδίΐαβ είηί, ΙββίΒιοβ εο§ηίίαβ 

δΐ/,αηι ΚαΒβαηΙ βεηιίίαίεηι». Σημείωτέον δτι ό ΖεοΗεΓί&ο, ΟοδοΗΐοΙιΙδ <3. βΓΪοοΙι. - ιδιη. 

Ββοΐιίδ8 (1892), σ. 286, σημ. 943, ύπεστήριξεν δτι ή έν τή διατάξει τούτη τοϋ Λέοντος 
λέξις εοηιροβίΐαβ ύπαινίσσεται τήν έγγραφον κατάρτισιν τής δΐίρυΐεΐίο. Οοιηροτεηε 
βίΐριιίαΐίοηβδ άπαντά καί έν ϋΐε. 45,1,53, άλλ’ επειδή τό ρήμα εοπιροηετβ χρησιμοποιείται 
καί προς δήλωσιν προφορικής καταρτίσεως δικαιοπραξιών, ώς έν Οοά. 6,23, 26 (προφο¬ 
ρική διαθήκη) ή ώς άνω γνώμη τοΰ ΖάοΙί&γϊάο. δέν έπιδοκιμάζεται ύπό τοϋ Β & γ τ γ 
Ν ΐ ο Ιι ο 1 α 8, ΤΗο ίοπΉ οΓ ίΐιε δίίριιίεΐίοη, έν Πιβ Εεν/ Ου^ΠεΓίγ Ββνίεχν, τόμ. 69 

(1953), σ. 78. 
2. Κίοοοβοηο, έν Ζεΐίδ. ά. δ&ν. - δίϊίύ, τόμ. 43, σ. 363 : «δρατίΐα, οοπιε δερ- 

ρίαπιο, \ά Γοπώ3. όεΐΐα δίϊραΐαίίο ο§ηί ημ<3ο ρείϋο ε ρΐ'οάιιίίΐνο όί αζϊοηε». Τό αυτό έδιδασκετο 
ήδη καί ύπό αρχαιότερων έρμηνευτών τοϋ ρωμαϊκού δικαίου, ώς όπό τοΰ 81 γ γ Ε ί α δ, 
μνημονευόμενου ύπό τοΰ Β,ΐεεοΒοηο, ένθ’ άνωτ., σ. 369. Ότι μετά τήν μνησθεΐσαν 
διάταξιν τοϋ Λέοντος έν Οοά. 8, 37 (38), 10 κατηργήθη καί αύτή ή άνάγκη χρήσεως έρωτή- 
σεως καί άπαντήσεως, ούτως ώστε πασα προφορική μεταξύ παρόντοιν συμφωνία είχε τά 
άποτελέσματα έπερωτήσεως καί κατέστη άγώγιμος ύποστηρίζουσι καί οί: ΟζγΙιΙ&ΓΖ, 
Εεΐιτόοείι άετ Ιηδίϊίαίϊοηειι (1902), σ. 173, δίειηαολεΓ, ϋΐε αηΐίίεβη ΟΓυηάΙ&βεη άετ 
ΓΓϋίιιηίίΙεΙίΐΙΙεΓίίεΙιεα ΡΓΪνεΐυΓίιυηάε (1927), σ. 83, Ο ί γ α γ ά, Μ&ηαεί άΙέπιεπίαίΓε άε άτ. 
Γοηι.7 (1924), σ. 512, ΙδΓδ-Καη^εΙ, Βόπι. ΡτίναίΓ. (1935), σ. 97. "Αλλως 8 ο Επί- 
Μ]ΙΙείδ-\νεη§εΓ, ΙηδίίΙαίϊοηεη17 (1923), σ. 402κέξ., καθ’ οΰς ή άνάγκη χρήσεως 
έρωτήσεως καί άπαντήσεως παρέμεινε πάντοτε ώς όρος τής εγκύρου καταρτίσεως έπερω¬ 
τήσεως. Παρ’ ήμϊν βλ. Καλλιγάν, Ενοχικόν δίκαιον (1885), § 115, σ. 180. 

3. ΚίοεοΒοηο, Εα ρΓ&δδΐ κ.τ.λ. έν Αίίϊ άεΐΐ Οοα§Γ6δδο κ.τ.λ., ένθ’ άνωτ., σ, 

343 : «εοδί άεΐΐε δοΐεηηϊίέ οπ^ΐηαΓΪα άεΐΐε δίίριιίείΐο ηεΐ εοτδο άεΐ δαεε. IV ε V ηοη ΓΪηοηε 
ΐη νίΐα εύε Η Γεηηϊδΐίο άεΐΐα ρτ&εδεηίϊα άεΐΐε ραΐ'ίΐ». 

4. Είς τήν έκ τοϋ κατασταλάγματος τούτου προελθοΰσαν νέαν αρχήν δέον νά άπο- 
δοθή κατά τόν Κϊεεοόοηο καί ή προέλευσις τοϋ άξιώματος τοϋ νεωτέρου δικαίου, οτι πάσα 
νόμιμος συμφωνία είναι ισχυρά, ασχέτως τύπου τινός. Τό άξίωμα τοϋτο άλλοι θεωροϋσιν 
προερχόμενον έκ τοΰ κανονικού δικαίου, άλλοι έκ τοΰ γερμανικοΰ, έκ δέ τών άρχαιοτέ- 
ρων συγγραφέων έκ τοϋ ρωμαϊκοϋ, ώς ό Κϊεεοόοηο, ό Εεγδετ, βλ. Κίεοοόοηο, έν 
Ζεΐίδ. ά. δαν. - δίΐΓί., τόμ. 43, σ. 370. 
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ύπολειμμάτων, ώς έν τή ιουστινιάνειο) νομοθεσία περιελήφθησαν και άλ¬ 
λοι ύπερνικηθέντες κανόνες του ρωμαϊκού δικαίου λ 

3. Έάν τά πράγματα έχωσαν ούτως, έάν δηλ. κατά τό μεταγενέστερον 
ρωμαϊκόν δίκαιον ώς μόνη προϋπόθεσις προς κατάρτισιν έγκυρου έπε¬ 
ρωτήσεως άπητήθη ή κατ’ αυτήν παρουσία των μερών, ούτως ώστε πάσα 
προφορική μεταξύ παρόντων συμφωνία ή έγγραφος τοιαύτη, έστω και 
έστερημένη τής οίαιιειιία δίΐριιίείοπα, κατέστη άγώγιμος, θά ήτο φανερά ή 
άπλουστευτική έξέλιξις, ή μάλλον ή έκ βάθρων άνακαίνισις, ήν υπέστη 
ό ρωμαϊκός θεσμός τής έπερωτήσεως. Όθεν άφ’ εαυτού τίθεται τό ερώ¬ 

τημα, κατά ποιον τρόπον άντιμετώπισεν ή βυζαντινή νομική θεωρία τό 
πρόβλημα τούτο και πώς διά των φώτων της έπεζήτησε να ποδηγετήση 
τήν πράξιν. Άτυχώς τά Βασιλ. 43, 5, άντιστοιχούντα είς Οοό. 8, 37 (38), 

δεν διεσώθησαν2, όθεν στερούμεθα σχολίων εϊς αυτά, άτινα σχόλια ένδε- 
χομένως θά ήσαν πολύτιμα διά τό απασχολούν ή μάς θέμα. “Οπωσδήποτε, 
έκ τών μέχρις ήμών περιελθόντων κειμένων φαίνεται ότι τό πρόβλημα τούτο 
δεν άπησχόλησε κατ’ άξίαν τούς βυζαντινούς νομικούς, και μάλιστα τούς 
προς τούτο άρμοδιωτέρους, δηλ. τούς νομικούς τής ϊουστινίανείου περιόδου. 
Τούτο πιθανόν νά όφείληται εις τό ότι έν τφ καθ’ ήμέραν βίφ τό ζήτημα δεν 
ένεφανίζετο τοσούτον όξύ όσον είναι άπό θεωρητικής πλευράς, διότι αί 
έχουσαι ήδη έφοδιασθή δΤ άγωγής δικαιοπραξίαι έκάλυπτον τό μέγιστον 
τμήμα τού καθ’ ήμέραν βίου λ Έν πάση περιπτώσει, έν τή διασωθείση 
μέχρις ήμών βυζαντινή νομική φιλολογία και έάν δέν με άπατώσιν αί 
έρευναί μου, ού μόνον δέν άπαντμ κείμενόν τι έξ οδ νά προκύπτη δτι 
οί βυζαντινοί νομικοί άντελήφθησαν τά πράγματα κατά τον έκτεθέντα 
τρόπον (άνωτ. άριθ. 2 υπό α' καί β'), άλλ’ άντιθέτως, ώς δύναται νά συνα- 

Ι.Βίοοοδοηο, ένθ’ άνωτ., σ. 338.— Έκ τής λοιπής νεωτέρας βιβλιογραφίας 
βλ. ίδί<? : Βταηάίΐεοηβ, Εε είίριιίαίΐο ηεΙΓεΙα ίηιρεΓΪΕίε τοιηάηα ε άνιταπίε Π ΐϊΐεάιο 
ενο, νΟν έν δοπίίί όί δΙοπΕ άεΐ άΐΓ. ρπν. ϊΙεΙ., τόμ. Π (1931), ϊδί<? σ. 468 κέξ., <3 ε ιι ί ε γ ά, 
Ι^εδ ΓΕρροΓΐ» εηΐΓε Ιε δίΐρπίΕΐϊοη εΐ Γέεπί δίίριιΙ&ΐοίΓε άαηδ 1ε ΙέβίδίΕΐίοη τοηίΕίηε, είΕδείςαε 
εΐ δΥΖΕΠίίηβ (1931), Α γ ε ΐι ί, Ιηάϊπζζί ε ρΓοδΙειηϊ άεΐ δίδίεπίΕ οοηΐΓΕίίιίΕίε ηεΙίΕ 1ε§ίδΐΕ- 
ζίοηε <3α €ο$ί. ε Οΐιΐδίίη., έν δείϊίίΐ <3ΐ άίτ. γοπι. ΐη οηοτε άί Ο. Ρεπ-ΐηί (ΜΠεπο 1946), ίδίςι 
σσ. 694 κέξ., 708 κέξ., ΒίδΟΕΓάΐ, Αοίϊο ρεειιηΪΕε ΐΓΕίεεΙΐείΕε,' έν δίυίΒ δεηεδί, τόμ. IX 
(1946- 48) σ. 669 κέξ., 8 ε η ί ΐ 1 ί ρ ρ ο, Α11& ποεΓΟΕ άεϊ ηιιάΕ ρεοΙε, έν ΑΐΙί άεΐ Οοη§Γ. 
Ιπίετα. άί άΐτ. Κοιώ. ε άί δίοπα άεΐ (Ιϊγ. νβΓοηΕ 1948, έκδ. Μιλάνου, τόμ. ΠΙ, σ. 333 κέξ., 
Β ί ο η <1 ϊ, Ιδίίίυζίοηί6 (1957), σ. 440 κέξ., ΑΓΕΠ^ϊο-Κυίζ., Ιδίίίϋζίοηϊ9, σ. 330 κέξ. 

2. Τό κείμενον άποκατεστάθη υπό τοϋ Ηεϊηιδεείι έξ έτέρων πηγών, κυρίως τοΰ 
Τιπουκείτου. 

3. Χαρακτηριστικόν εΐναι ότι έν τφ πονηματίφ περί Αγωγών (άε ΕεΙίοηΐδιίδ), άνα- 
γομένω είς προϊουστινιανείους χρόνους, ύποστάντι δέ βραδύτερον πλήρη άναθεώρησιν, 
έλλείπει γενικός όρισμός τής έξ έπερωτήσεως άγωγής, ή δ’ έπερώτησις άναφέρεται μόνον 
έπί τών τόκων, τής προικός καί τής έμφυτεύσεως. „· 
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χθή έκ κειμένων τινών, οδτοι είς άντικρυς άντίθετα κατέληγον συμπερά¬ 

σματα. Ούτως : 
α) Ώς προς τό άνωτ. άριθ. 2 υπό α ζήτημα, έκ του χωρίου τοΰ Θεο¬ 

φίλου, Παράφρ. Είσηγήσεων 3, 21 προκύπτει σαφώς ότι ϊνα γεννηθή έκ 
τοΰ έγγράφου ή έξ έπερωτήσεως αγωγή, δέον νάπεριέχηται έν αύτφ ή οίαυ- 

δΐιία δίίριιίαίοπα : «έ π ε ρ ώ τ η α ι ς δ έ ο ύ κ ενετέ θ η (έν τφ γραμ- 
ματείω) ήγονν και έντεθεϊσα άχρηστος ήν, διά τδ γεγενήσθαι το τοιούτον 
σνμβόλαιον ού παρόντος τον δανείσαντος... ουδέ άπό τής Γβ διη’ατον ενα- 

χθήναι τό παρόν πρόσωπον ο ύ δ έ άτί ό τής ο β γ δ ί 8, επειδή μη παρόν¬ 

των τών δύο μερών γέγονεν ή έπερώτηΰις» 1. 

β') Ώς προς τήν κατάρτισιν τής έπερωτήσεως (άνωτ. άριθ. 2 υπό β), 

οι Έλληνες σχολιασταΐ έξακολουθοΰσι νά λέγωσιν δτι αυτή συντελεϊται 
δι* έρωτήσεως καί άποκρίσεως, πρβλ. σχόλ. είς Βασιλ. Π, 1, 1 (δοίιβίίοιηε, 
τόμ. I, σ. 178): «Ούτε γάρ τήν ρέ αγωγήν άπαρίθμησις μόνη ούτε την αγω¬ 

γήν τήν έν ρ ή μ ασ ι δώσεις; δώσω ρήμα σννίστησιν εί μή παρακο¬ 

λουθήσει και διάθεσις, τοσούτον ότι έάν καθενδοντι γένηται άπαρίθμησις ον 
συνίσταται ή ρέ ένοχή. Καν μαινόμενος δώσεις; δ ω σ ο) φθεγζηται ρήμα 
τήν αγωγήν ού σννίστησιν»2. Κατά ταΰτα ή απόστασις μεταξύ επερωτη- 

σεως καί συμφώνου δέν έξεμηδενίσθη, διότι έπί προφορικής συμφωνίας 
θά ήδύνατο πάντοτε νά έγερθή ή άμφισβήτησις άν αΰτη συνέστη κατά τον 
τύπον τής έρωτήσεως καί άπαντήσεως. 

4, Ή διάκρισις μεταξύ έπερωτήσεως καί συμφώνου ήσκησεν τήν έπί- 
δρασιν αύτής καί έπί τής μεταγενεστέρας έξελίξεως τής βυζαντινής νομικής 
θεωρίας3. 

1. Άξιοσημείωτον είναι καί τό άκόλουθον χωρίον τής μεταγενεστέρας Πείρας 
19, 7 : «Και γάρ πολλή έστιν ή διαφορά έπερωτήσεως έπί τών τόκων καί συμφωνίας. Εί 
μέν γάρ περιέχεζαι τφ όμολόγορ' ομολογείς παρέχειν μοι και τοκονς; τούτο Ισχυρόν εστι 
προς άπαΐτησιν. Εί δέ όντως απλώς γέγραπταΐ' εδανεισαμην απο σου τοδε και σννεφω- 

νησα δόΰναΐ σοι καί τόκους, τούτο ου πάνυ ισχυρόν έστι προς άπαίτησιν τών τόκων». 

2. Όρισμός τής έπερωτήσεως ώς προΰποθετούσης έρώτησιν καί άπάντησιν μεταφέ- 
ρεται καί έν τή Έξαβίβλω τοΟ 'Αρμενοπούλου Αρρεηώχ ΙΠ, 29: «Έπερώτ.ψίς έστι συνθήκη 
ρημάτων, δι ών αποκρίνεται τις προς έρώτησιν ποιεΐν ή διδόναι» (έκδ. Η β ΐ ηι ό ε ο δ, 

σ. 798). Όπου οί Έλληνες σχολιασταΐ άναφέρονται είς τήν διάταξιν του Αέοντος έν Οοά. 
8,37 (38), 10 περιορίζονται είς τήν αύτολεξεί άπόδοσιν ταύτης, χωρίς νά άσχολοϋνται 
μέ τό ζήτημα άν κατηργήθη δι* αύτής και ή ανάγκη τής έρωταποκρίσεως. Θεόφιλος, 
Παράφρ. Είσηγήσεων 3, 15 § 1 : «μετά δέ ταΰτα Αέοντος διάτάξις τά τών έπεροπήσεων 
άνεϊλε τυπικά ρήματα», σχόλ. Θαλελαίουείς Βασιλ. 29, 1, 86 : «πάσα γάρ έπερώτη- 

σις οίοισδήποτε γίνεται ρήμασιν». 

3. Παραπομπάς είς πηγάς βλ. παρά Ρ ε I υ γ ί η ΐ (ΡΙεΙοπ), ΡΕΟίβδ εί οοηίΓΕίδ εη άτοΐί 
ΓοηίΕίη εί θγζΕηίΐη (1917), σ. 157 κέξ. Πρβλ. και κατωτ. ύπό IV. Τό ζήτημα τίνες ήσαν αΐ 
παρά τφ λαφ έπιπολάζουσαι πεποιθήσεις δέν αποτελεί άντικείμενον τής παρούσης με¬ 
λέτης. Ούδ’ έλλείπουσι βεβαίως έκ τών βυζαντινών πηγών εκφράσεις ύποδηλουσαι συγ- 
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Ή προς τό δημώδες δίκαιον έγγύτερον έξ δλων των βυζαντινών νομο- 

θετημάτων ισταμένη Εκλογή των Τσαύρων ποιείται και αυτή μνείαν τής 
έπερωτήσεως έν τφ χ&>ρίω Β', 3, ένθα λέγεται: «καί μή έπερωτάσθαι ή κατα- 

γράφεαθαι παρά τοϋ άνδρός ίσόμετρον τής εϊσαγομένης αύχω προικός προγα- 

μιαίαν δωρεάν». 

Σημαντική είναι Νεαρά τις τής αύτοκρατείρας Ειρήνης, έκδοθεΐσα 
μεταξύ των ετών 797 - 802 1.Ή Εϊρήνη δυσμενώς διάκειται προς τήν άμάρτυ- 

ρον κατάρτισιν των δικαιοπραξιών, ώς συχνάκις άγουσαν προς απόδειξιν 
αυτών εις τον δρκον. Διό και ορίζει: «επί μεν τής βασιλίδος ημών πόλεως 
μνηστείας, προικώα, εμφντεντικά, έμπερίγραφα παντοια, άναγραφάς ορφα¬ 

νικών πραγμάτων, σύμφωνα έψ’έκάστω πράγματι, διαλύσεις, δω¬ 

ρεάς, πράσεις, άγορασίας, δάνεια, παραθήκας, διαθήκας τε και ελευθερίας καί 
εϊτι άλλο παρατνγχάνει τούτοις εοικός κεφάλαιον προσκληθέντων επτά ή πέντε 
(επί δέ διαθηκΰόν καί ελευθεριών καί μόνων καί έως τών τρκών) μαρτύρων 
αξιόπιστων επί αυτών τά τε συναλλάγματα καί σύμφωνα 
παντοια καί τά έγγραφα προέρχεσθαι». Ή Νεαρά διακρίνει μεταξύ 
συναλλάγματος καί συμφώνου («συναλλάγματα καί σύμφωνα»), αγνοεί 
όμως τήν έπερώτησιν. Άντιθέτως γνωρίζει τά «σύμφωνα έφ έκάστω πρά¬ 

γματι»2, άτινα θέτει είς τό αυτό επίπεδον μετά τών συναλλαγμάτων. 

Μεταξύ τών σημαντικωτέρων εκ τών Νεαρών, άς έξέδωκεν ό Λέων 
ό Σοφός, είναι και ή όπ’ άρ. 723. Πλεϊστα όμως και δυσεπίλυτα τά έκ ταύτης 
γεννώμενα ζητήματα. 

1. Ή Νεαρά άρχεται μέ πολεμικήν του Λέοντος εναντίον γνώμης τινός, 
διδασκομένης κατά τούς χρόνους του, ότι πδν σύμφωνον άνευ ποινικής 

κεχυμένην περί τής έπερωτήσεως άντίληψιν, έξ ού γεγονότος ώς καί έκ τοΟ έτέρου, ότι 
ή έπερώτησις αγνοείται παντελώς εις τινας τών βυζαντινών πηγών ή γίνεται περί ταύτης 
μνεία δλως έπεισοδιακώς καί παρεμπιπτόντως καί ούχι ώς περί ζώντος θεσμού, ύπεστη- 
ρίχθη ύπό του Π. Παπαρρηγοπούλου, Ενοχικόν δίκαιον, τόμ. 1 (1868), σ. 197, 
οτι τό ρωμαϊκόν σύστημα είχε περιπέσει είς άχρηστίαν καί ήδη άπό του 10ου αίώνος κα¬ 
τέστη έν τφ βυζαντινφ κράτει άγώγιμος πάσα μή άντικειμένη είς τόν νόμον σύμβαοις. 
Άντιθέτως κατά τόν Ζ & ο 1ι α γ ϊ α ο, Οβδείιίοΐιίε3 (1892), σ. 298 κέξ., καίτοι παραδεχόμε- 
νον τήν έκ πολλοΐς όσάφειαν καί σύγχυσιν τών βυζαντινών πηγών, οΐ Βυζαντινοί δεν 
προέβησαν είς τήν διατύπωσιν νέας περί καταρτίσεως τών συμβάσεων θεωρίας. 

1. Ζ&οΙι&Γ&β, ΤΟ.Κ., τόμ. ΪΓΓ, €ο1Ι. I, Νον. 27 (σ. 55κέξ.). 
2. «Πράγμα» σημαίνει ένταΰθα τό περιεχόμενον τού συμφώνου, πρβλ. Μικράν 

Σύνοψιν Σ, 51 «Σύμφο)νόν έστι δύο τινών προς άλληλονς περί τίνος πράγματος συγκατάθε¬ 

σή καί σνναίνεσις». 

3. Ζ&ςΙιαΓίαε, Ι.Ο.Κ., τόμ. ΙΠ, σ. 170. 

ρήτρας είναι ψιλόν : «άπαν σύμφωνον άπροστίμητον ψιλόν υπάρχει». Ή 
γνώμη αυτή παρατίθεται ύπό τοϋ Λέοντος έν γενικότητι, εάν δέ θελήσιομεν 
νά καθορίσωμεν άκριβέστερον τό περιεχόμενον καί τήν προέλευσιν αυτής 
θά εύρεθώμεν προ δυσχερείων. Τήν δυσχέρειαν θέλει άντιληφθή τις, άν 
ύποβάλη έαυτω τά άκόλουθα ερωτήματα* οί έκφέροντες τήν διδασκαλίαν 
ταύτην περιελάμβανον είς τόν κανόνα πάντα έν γένει τά σύμφωνα, άρα και 
τά ήδη κυρωθέντα δΤ αγωγής *; ’Ή άντιθέτως περιώριζον αύτόν εις μόνα 
τά μή άγώγιμα σύμφωνα; Ό Λέων άπέδωσεν επακριβώς τό περιεχόμενον 
τής διδασκαλίας ταύτης; 

Ό Ζ&οΐιαπ&ο έφ ράνει ότι ό κανών «άπαν σύμφωνον άπροστίμητον 
ψιλόν υπάρχει» δεν ύπεδήλου νέαν τινά περί τής έννοίας τοϋ ψιλού συμ¬ 

φώνου άντίληψιν, ουδέ περιεϊχεν άπόκλισίν τινα άπό τής ρωμαϊκής δι¬ 

δασκαλίας, άλλ’ άπετέλει συνοπτικήν άπόδοσιν ορισμών τοϋ ρωμαϊκού 
δικαίου περί τοϋ χρησίμου τής προσθήκης έ π ε ρ ω τ ή σ ε ω ς ποινικής 
ρήτρας είς τάς άναγωγίμους δικαιοπραξίας, ώς π.χ. έν Θοδ. 8, 37 (38), 5 = 

Βασιλ. 43, 5, 5 : «Ονκ αεί τις άπό ψιλής επαγγελίας κατεχεταΐ' εί μέντοι 
προσομολογήσοι δτι εί μή ποιήσου, ποινήν δίδω μι όσου άξιον ήν τό επαγγελ- 

θέν, παραβαίνων τήν επαγγελίαν δίδωσι τό πρόστιμον» 2. 

Έάν τό πράγμα εΤχεν ούτως, ή διδασκαλία αϋτη δεν θά περιεϊχεν άπό¬ 
κλισίν τινα άπό τών σχετικών κανόνων τοϋ ρωμαϊκού δικαίου 3. 

Θά ήδυνάμεθα νά προσθέσωμεν έπ.ίσης δτι κατά τι χωρίον τοϋ Κώδικος, 
έάν είς σύμφωνόν τι ύποβληθή έπερώτησις ποινικής ρήτρας, ό δανειστής 
δύναται νά έναγάγη έκ τής έπερωτήσεως ή διά τήν ποινικήν ρήτραν ή διά 
τήν έν τφ συμφώνω συνομολογηθεΐσαν παροχήν 4. Έκ τούτου θά ήδύνατο 
νά ύποστηριχθή δτι ή περί ής ό λόγος δοξασία σχέσιν έχει προς τήν διά- 

ταξιν ταύτην τοϋ Κώδικος. 
Ταΰτα διά τόν θέλοντα νά θεωρή τόν κανόνα «άπαν σύμφωνον άπρο¬ 

στίμητον ψιλόν υπάρχει» ώς άπόρροιαν αρχών τοϋ ρωμαϊκού δικαίου. Θά 
ήδύνατο όμως νά ύποστηριχθή, ίσως δέ μετά μεγαλυτέρας πιθανότητος, 

δτι ένταΰθα εύρισκόμεθα προ μιας δίεοΐρΐΐηα αδιιΐίοπημ, προ μιας νέας 

1. Βλ. άνωτ., σ. 55, σημ. 4. 
2. ΖαοΚαΓΪ&ε, ΟεδεΗϊεΙιίε3 (1892), σ. 298. 
3. "Οτι ή διδασκαλία αΰτη δεν ύπεδήλου νέαν τινα περί τών ψιλών συμφώνων άντί¬ 

ληψιν υποστηρίζει καί ό ΒΓ&ηάΠεοηε, έν Βΐνΐδία ίΐαΐΐαηε ρετ 1ε εεϊεηζε δίυπάϊεΐιε, 
1926, σ. 412. 

4. Οοά. 2, 3, 14 : «όϊ ραείο, ριιο ροεηαπι αάνβΓθατίη.πι ΐ.ιχυιη ρτοιηΐεϊεεε ρνοροηΐε, 
εί ρΐαεΐΐο ηοη δίεΐϊεεεί, δΐίρτιίαΐίο 3ΐώ)6θα 631, βχ εΐϊριιίαίιι αςβηε [νβΐ ΐά φχοά ΐτι οοηνβη· 
ΐίοηβτη άβνβηβεαΐ, ιιΐ βαί, οοηβΰφιΐ$ νβΐ] ροβηαηι δήριιίαΐΐοηβ οοηιρβΗβηεαιη ηιοτβ ] ιιάί- 
εΐοηιηι βχίςεδ». Ή έντός [ ] φράσις θεωρείται παρεμβεβλημένη ύπό τού Κΐεεοόοηο, έν 
Ζείίδ. ά. 3αν. - δΐΐίΤ., τόμ. 43, σ. 357. Άξιοσημείωτον καί τό Ηύξημένον Πρόχειρον 
17, 76, καθ’ δ τό πρόστιμον καθιστά άγώγιμον τό περί τόκων σύμφωνον. 

I 
ι 
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ί· 
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άντιλήψεως περί τής έννοιας του ψιλού συμφώνου : τό ρωμαϊκόν σύστημα 
εΐχεν επί τοσοϋτον άμαυρωθή έν τή πράξει κατά τούς χρόνους έκείνους καί 
ή διάκρισις μεταξύ ραοία νοδίίία καί ρ&εία ηηάζ έπί τοσοϋτον συγχυσθή, 

ώστε προ τής εύρυτάτης χρήσεως τής ποινικής ρήτρας εις παντοειδείς συμ¬ 

βάσεις, ύπεστηρίχθη ότι παν σύμφωνον άνευ ταύτης δεν είναι άγώγιμον, 

ότι είναι ψιλόν ι. 
Ή όρθοτόμησις τοϋ ζητήματος έξαρταται, ώς καί έν άρχή ύπηνίχθημεν, 

έκ τοϋ τί ένόουν οί ταΰτα διδάσκοντες διά τοϋ όρου σύμφωνον, άν δηλ. 

περιελάμβανον εις τον κανόνα καί τά ήδη κυρωθέντα δι’ άγωγής σύμφωνα ή 
αν διακρίνοντες μεταξύ άγωγίμων καί άναγωγίμων συμφώνων περιελάμβανον 
εις τον κανόνα μόνον τά τελευταία, δηλ. τά άναγώγιμα. Όπωσδήποτε, νομί- 
ζομεν ότι. είναι δυσχερές να δεχθώμεν δτι εις τον κανόνα περιελαμβάνοντο 
ώρισμένα έκ των κυρωθέντων συμφώνων, ώς τά σύμφωνα δωρεάς, προικός 1 2, 

άτινα έχομεν πάντα λόγον νά πιστεύωμεν ότι έθεωροϋντο κατά τήν άντί- 
ληψιν των πολλών συναλλάγματα καί ετίθεντο εις τό αυτό επίπεδον μέ τάς 
δοΐο οοηδβηδίι συναπτομένας δικαιοπραξίας (άγοραπωλησίαν κλπ.). 

2. Όπωσδήποτε, έναντίον τής διδασκαλίας ταύτης, ότι παν σύμφωνον 
άνευ ποινικής ρήτρας είναι ψιλόν, στρέφει τήν πολεμικήν του ό Λέων. 

Ή Νεαρά άρχεται ώς έξής : 
«Τω προστάσσοντι νομίμω ψηφία ματ ι από ψιλόν ανμφώνον μη τίκτεαθαι 

αγωγήν, άλλα μόνην παραγραφήν, ένίους όρώμεν προσπταίοντας. Άξιοϋντες 
γάρ άπαν ανμφώνον άπροατίμητον ψιλόν νπάρχειν, καν τε γραφή σνντεθειμένον 
ή, καν τε των σνμφωνούντων Ιδιόχειρος ενέργεια τον θειον σταυρόν ένταξη 
τοϊς γράμμααι, καν τε τής θεαρχικής τριάδας αί κλήσεις προσκέοιντο, εΐ μή 
και προατιμήματος ζημία έμφέροιτο εις τό ασύστατον τδ σνμφωνηθέν άπορ- 

ρίπτονσι κακώς ειδότες καί κάκιστα τήν Ιδίαν κρίσιν κνρονντες, οι γε πολλής 
των θείων έπίπροσθεν τά κοινά και ανθρώπινα τιμής άξιονσι». 

Αντί τοϋ έν άρχή «προσπταίοντας», όπερ είναι ή γραφή τής Εκλογής 
τών Νεαρών τοϋ Λεόντος *, έπιδοκιμαζομένη ύπό τοϋ ΖαςΕαπαε, τά χειρό¬ 

γραφα τών Νεαρών έχουσι «προσπαίοντας». Προσπταίοντας ή προσπαίον- 

τας σημαίνει προσκρούοντας. Τί άκριβώς έννοεί διά τούτου ό Λέων; 

Θά ήδύνατο ϊσως νά ύποτεθή ότι ό Λέων ψέγει τούς άντιθέτους ότι 
προσκρούουσιν είςτό ρωμαϊκόν σύστημα, ύπό τήν έννοιαν ότι 
ό Λέων έθεώρει τό σύστημα τούτο ώς έχον τεθή έκποδών (διό καί κακώς 
προσέκρουόν τινες εις αυτό). Άλλα πώς ήδύνατο νά θεωρηθή τό ρωμαϊκόν 

1. Πρβλ. Γ. Μαριδάκην,Τό αστικόν δίκαιον έν ταϊς Νεαραΐς τών βυζαντινών 
αύτοκρατόρων (1922), σ. 214. 

2. Βλ. άνωτ., σ. 55, σημ. 4. 
3. Περί τής Εκλογής ταύτης πρβλ. ΖααΗαΓΪαε, ί.Ο.Κ., τόμ. III, σ. VII. 

σύστημα ώς έχον τεθή έκποδών; Ούχί βεβαίως διότι ό Λέων εΐχεν έν νώ έξέ- 

λιξίν τινα τής περί έπερωτήσεως καί συμφώνων θεοιρίας, όμοίαν εκείνης ήν, 

ώς εΐδομεν, παραδέχεται ό Κτοεούοηο, καί δυνάμει τής όποίας παν σύμφωνον 
κατέστη άγώγιμον. Ότι ό Λέων δεν έμφορεΐται ύπό τοιαύτης τίνος ιδέας 
άποδεικνύεται έκ τοϋ ότι κηρύσσει έγκυρα μόνον τά έγγραφα σύμφωνα καί 
μάλιστα ύποκαθιστών τό πρόστιμον διά τής έπικλήσεως τοϋ θείου. 

Εις άνάλυσιν τοϋ ρωμαϊκού συστήματος δεν προβαίνει ό Λέων. Θεωρεί, 
ώς φαίνεται, τοσοϋτον αυτονόητον ότι τό έγγραφον σύμφωνον, τό φέρον 
τον θειον σταυρόν Ιδιοχείρως ύπό τών συμβαλλόμενων τεθέντα έν τώ έγ- 

γράφω καί τάς έπικλήσεις τής θεαρχικής τριάδος, είναι ισχυρόν, ώστε 
άδιστάκτως άποδίδει μομφήν εις τούς μή παραδεχομένους τούτο : «κακώς 
ειδότες καί κάκιστα τήν ιδίαν κρίσιν κνρονντες, οϊ γε πολλής τών θείων 
έπίπροσθεν τά κοινά και ανθρώπινα τιμής άξιονσι». 

Ό Ζαοΐιαπαο έφρόνει ότι ή Νεαρά αυτή του Λέοντος δεν άπετέλει 
είμή έπέκτασιν τών έν Οοά. 2, 4, 41 = Οοά. Τΐιοοά. 2, 9, 3 (έτ. 395 μ.Χ.) 

δριζομένων περί συμβιβασμούι. Ή διάταξις αϋτη έπληττε τόν ένήλικον, τόν 
παραβαίνοντα τόν εις τό όνομα τοϋ Θεοΰ ή δι* όρκου εις τήν σωτηρίαν τοϋ 
ήγεμόνος γενόμενον συμβιβασμόν, δι* άτιμίας, άπωλείας τής άγωγής, κατα¬ 

βολής τής ποινικής ρήτρας καί έπιστροφής τών ληφθέντων πραγμάτων. 

Κατά τήν κρατοΰσαν έκδοχήν, ή διάταξις αϋτη εΐχεν έφαρμογήν μόνον 
έπί συμβιβασμών ούχί δέ καί έπί τών λοιπών δικαιοπραξιών 2. 

Όπωσδήποτε, ή διάταξις αϋτη, βαρείας έπιβαλοϋσα κυρώσεις εις τήν 
παράβασιν τοϋ όρκου, πρέπει νά ήσκησε μεταγενεστέρως σημαντικήν 
έπίδρασιν καί νά έτυχεν έν τή πράξει εύρυτάτης έν τή καταρτίσει τών δικαιο- 

πραξιών έφαρμογής 8. 

Εις τούς παπύρους τής βυζαντινής περιόδου καί ιδίως τοϋ 6ου καί 7ου 
αίώνος διαπιστοϋμεν τήν έν τφ εγγράφω έντονον διείσδυσιν θρησκευτικών, 

χριστιανικών στοιχείων. Εις πλείστους έξ αύτών υπάρχει έπίκλησις τοϋ 

1. ΖίΐοΗ&ηαε, ΟεδεΗίεΙιΙε3 (1892), σ. 292. 
2. 5εΐιΠ, ϋετ Είά ίπι γογπϊδοΐι-&§γρίίδοΗεα ΡΓονΐπζΐαίΓεοΙιί, τόμ. 2 (1935), σ. 115, 

\ν ε η β ε τ, έν ΖεϊΙδ. ά. 8&ν. - $1ίί1., τόμ. 23 (1902), σ. 230. Τό άντίθετον έδέχοντο παλαιό- 
τεροι έρμηνευται τοϋ ρωμαϊκοϋ δικαίου, πρβλ. περί τούτου Β ε γ ί ο I ί η ί, ϋεΐΐα ΐταηδει- 
ζϊοηε δεεοηάο Π άϊπΐΐο γογπ&πο (1900), σ. 342, σημ. 1. Ό Θαλελαΐος, σχόλ. 3 είς 
Βασιλ. 11, 2, 58 λέγει: «δύνασαι δέ και έπί άλλων συμφώνων ψιλών ένομότως γενομενών 
και παραβαινομένων κεχρήσθαι τή προειρημένη διατάξει», φέρει δέ ώς παράδειγμα τό 
σύμφωνον περί μή άπαιτήσεως χρέους. 'Οποοσδήποτε όμως κατά τό ρωμαϊκόν δίκαιον 
ό δοθείς όρκος δέν ήρκει ΐνα καταστήση τό ψιλόν σύμφωνον άγώγιμον, βλ. 
<310 ο λ, Ραηάεΐιίέη, τόμ. 4 (1796), σ. 552. 

3. Βλ. Μ ί ί ί ε ί 8, ΚείεΙίδΓεεΙιΙ υηά νοΙΙεδΓεεΙιί (1891), σ. 530, \ν ε η § ε γ, ένθ’ άνωτ., 
σ. 230, σημ. 4: «Αΐΐεπίίπβδ Ιιαί νϊεΐΐεϊεΐιΐ νοη Ιιίετ ευ5 άΐε ΟετνοΗιώείΙ νετίτέβε εϊάΐΐεΐι 
ζυ δβλΓδΓίϊβεη ίΐιχεη Αυδβ&ηβ βεηοιηιηεη». 
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ονόματος του Ίησοΰ Χριστού ή τής 'Αγίας Τριάδος, ή δ5 ύπόσχεσις ασφα¬ 

λίζεται πλειστάκις δι’ όρκου είς τον Θεόν και τήν σωτηρίαν και διαμονήν 
του αύτοκράτορος Α Τά σχετικά παραδείγματα είναι άφθονα2. 

"Οτι δ! ή συνήθεια αυτή έξηκολούθει νά άσκήται και κατά τούς χρόνους 
τού Λέοντος παρέχει άπόδειξιν αυτή αΰτη ή Νεαρά λέγουσα : «άξιονντες 
γάρ άπαν σύμφωνον άπροστίμητον ψιλόν ύπάργειν καν τε γραφή σπιτεθειμέ- 

νον ή καν τε των συμφωνούν των Ιδιόχειρος ενέργεια τον θειον σταυρόν εντάξτ) 

τοΐς γράμμασι, καν τε τής θεαρχικής τριάδος αι κλήσεις 

προσκέοιντο» 3. 
3. Ή Νεαρά 72 κλείει ώς έξης : «Θεσπίζομεν ονα>, εν παντί σύμφωνο), 

έν ώ άν τό έκ των θείοον τούτων συν αντιλήψεων 4 εχέγγυον προς τήν άξιοπι- 
V . 

1. Έν Αίγυπτφ ό όρκος ώς μέσον έπιρρώσεως των δικαιοπραξιών ήτο κατά τήν 
πτολεμαϊκήν καί τήν προ τοϋ ΔιοκλητιανοΟ περίοδον σπάνιος, λίαν δέ συνήθης κατά τήν 
βυζαντινήν περίοδον, 8 € ϊ ά 1, ένθ’ άνωτ., τόμ. 1, σ. 114 κέξ., τόμ. 2,σ. 114 κέξ., Ταυόεη- 
$ ο 1ι 1 α §, ΤΙιε Ειινν οί Ογοοο - τοιοαπ Ε§γρί (1944), σ. 315. Βλ. έτι V/ ε π § ε γ, ένθ’ άνωτ., 
σ. 230 κέξ., δ ε £ γ ε, Νοίε δΐιί ίοπηυΐαπ άεΐΐε οοηιρΓ3νεικ1ΐΐ3, έν Αε§>’ρίυ5, τόμ. 11, σ. 137. 

Διά τάς άνατολικάς έπαρχίας τοϋ ρωμαϊκοϋ κράτους άξιοσημείωτον είναι τό όκόλουθον 
χωρίον έκ τής Όμιλίας 40,8 είς τό Άγιον βάπτισμα τοΰ Γρηγορίου τοϋ Θεολό¬ 
γου: «Εί γάρ τάς προς άνθρώπονς ομολογίας έμπεδοϊ Θεός μέσος παραΡηφθείς, πόσος 
ό κίνδυνος, ών προς αυτόν έθέμεθα τον Θεόν συνθηκών, τούτων παραβάτας ενρίσκεσθαι;» 

(Μ ΐ β η ε, Ραίτ. Ογ., τόμ. 36, στ. 368), τό όποιον όμοϋ μετ’ άλλων έκ τής έκκλησιαστικής 
φιλολογίας συνέλεξεν ύ Οοόοί'τεόιΐδ, έν τή έκδόσει τοϋ Θεοδοσιανοϋ Κωδικός, 
τόμ. I, σ. 154. Και διά τό άρχαΐον έλληνικόν δίκαιον ύπάρχουσι παραδείγματα τής τοι- 
αύτης χρήσεως του όρκου, πρβλ. Ε 3 11 ε, Η6Ϊ1ΐ§εδ Κεοϊιί (1920), σ. 96 κέξ. Τ Η & 1 δ ε ϊ πι, 
Εεδτδιιείι <3ετ §Γΐεε1ιΪ5θήεη ΚεοΙιίδεΙίεΓίϋηιεΓ4 (1895), σ. 108, σημ. 2. Ζίεδατΐδ, έν 
Ραα1γ-\νίδ80\ν& Κεείεπογοίορ., τόμ. 5, II, στ. 2083. Πρβλ. [Δημοσθένους], Κατά 
Όλυμπιοδώρου § 10 : «ταΰτα δη πάντα προνοούμενοι έγράψαμεν τάς συνθήκας και ορ- 

κονζ ώμόααμεν». 
Διά τά έν τή Δύσει πρβλ. και πάπυρον Μππηί άρ. 93 (ς' έκατοντ. μ.Χ.) ώς καί Ρ ε γ- 

γ & γ ί, 1,3 όοΕεπετεζΐοπε όεΐΐα δΐϊραΐαίίο ηεΐ όίηίΐο ΐηίεππεόΐο, νϋν έν δοπίίΐ Εΐυπάϊοί, 

τόμ. 1 (1953), σ. 57. 
2. Πρβλ. τά έγγραφα τής έποχής τούτης είς τάς άκολούθους πλούσιας συλλογάς 

βυζαντινών παπύρων : Ρ. Μαηοδεη (νεΓ0ίί*εηίΗε1ιυη§0η ευ δ όετ Ραργηι» - δειηπιΙυηΕ 
όετ Κ. ΗοΓί.- υηό δΙααΐδόΐόΙΐοΛεΙί ζα ΜΰηοΗεη, I. Βγζ3ηίΐηΪ8θΗε Ραργπ εό. Α. Ηείδεη- 
ό ε γ § ηηό Κ. ε η ε ε γ, 1914), Ρ. Ο 3 ί γ. Μ 3 8 ρ. (Ραργπΐδ Οτεεδ άε 1’έροςιιε ό^ζοη- 

ίΐηε, Εε Οείτε, τόμ. Ι-ΙΠ, 1911 -1916), Ρ. Εοηάοη (Οτεελ Ραργπ ΐη Λε Βπΐΐδίι Μυ« 

δευιη, ίδίμ τόμ. IV, 1910 καί V, 1917). 
3. Ενδιαφέρουσα θά ήτο καί ή έρευνα τών δικαιοπρακτικών εγγράφων τής έποχής 

τοΰ Λέοντος. ’Αλλ’ ώς είναι γνωστόν, έκ τής έποχής ταύτης ελάχιστα έγγραφα έχουσι 
περιέλθει μέχρις ημών. Τοιοϋτο δικαιοπρακτικόν έγγραφον, τοϋ έτ. 897, έχω πρόχειρον 
τό έν Κ ο α ΐ 113 γ ό - Ο ο 11 ο ΐη ρ, Αοίεδ όε Ε3ντα (1937), άρ. 1, σ. 1 κέξ., συντεταγμέ- 

νον καί τοϋτο είς τό όνομα τοϋ Ίησοϋ Χριστοΰ καί τής Θεοτόκου. 
4. Δηλ. ό έν τώ έγγράφφ έντεθείς θείος σταυρός καί αί έπικλήσεις τής θεαρχικής 

τριάδος. 
29 - 8 -1968 

στίαν προσή, τήν Ισχνν τιαρειναι κραταιάν τε καί άλντον, καν μηδείς λόγος 
προστιμήσεοος σνγγέγραπται». 

Κατά τον Ρειταπ : «Ό Λέων αναγνωρίζει ώς υποχρεωτικός τάς εγ¬ 

γράφους συμφωνίας άνευ ετέρου· τό σημεΐον τοΰ σταυρού, περί τού όποιου 
όμιλεΐ έν τή Νεαρά, δεν είναι τι άλλο είμή ή υπογραφή* όσον δ* άφορα 
εις τήν έπίκλησιν τοΰ θείου γνωρίζομεν ότι οΰδέποτε ελλείπει έκ τών βυ¬ 

ζαντινών έγγραφων. Δεν πρέπει όμως νά νομίσωμεν ότι τό υποχρεωτικόν 
τής συμφωνίας έξαρτάται έκ τής έπικλήσεως- νομικώς αΰτη είναι παρεπό¬ 

μενόν τι* τό ύποχρεωτικόν είναι συμφυές προς τήν έγγραφον σύνταξιν» λ 
Δέν νομίζομεν ότι ό Ροιταπ έχει άπολύτως δίκαιον. Βεβαίως ό Λέων 

έχει ύπ’ όψιν καί κυροι μόνον τά έγγραφα σύμφωνα, άλλ* έκ τούτου δέν 
άκολουθεί ότι δεσμευτικόν στοιχεΐον είναι τό έγγραφον μόνον, διότι ούτως 
ούδένα λόγον θά εΐχον αΐ πλήρεις πάθους διακηρύξεις τού Λέοντος ώς 
προς τήν σημασίαν τής έπικλήσεως τοΰ θείου καί τής έντάξεως τού σημείου 
τοΰ σταυρού ύπό τών δικαιοπρατούντων. Συμφωνότερον προς τό πνεύμα 
τής Νεαρας είναι νά εΐπωμεν ότι δεσμευτικόν στοιχεΐον είναι τό έγγραφον, 

τό φέρον έν αυτω συγκεχωνευμένα τά θρησκευτικά ταΰτα στοιχεία. 

Ή Νεαρά δέν έθιξε τό καθεστώς τών άγωγίμων ήδη συμφώνων* ταύτα 
καθ’ οίονδήποτε τρόπον συναπτόμενα έτικτον άγιογήν. Καθιστά άγώγιμα 
τά μή έχοντα ήδη έφοδιασθή δι’ άγωγής σύμφωνα, έφ9 όσον συνήπτοντο 
κατά τον ύπ’ αύτής εΐσαχθέντα τύπον. 

III. 

Έκ τής μεταγενεστέρας βυζαντινής νομικής φιλολογίας δέν ποιουσι 
μνείαν τής σημαντικής ταύτης Νεαρας ή Επιτομή τών νόμων, τό Νομικόν 
ποίημα τού "Ατταλειάτου, ή Μικρά Σύνοψις τών Βασιλικών, τό Ηύξημένον 
Πρόχειρον, ή Σύνοψις τών νόμων τού Ψελλοΰ. 

*Αντιθέτως, μνημονεύουσι τής Νεαρός : 

α') Ή Ηύξημένη Επαναγωγή 11, 27. 

β') Τό σχόλιον 6 εις Βασιλ. 11, 1, 7 2. 

γ') Ή Εκλογή έκ τών 10 πρώτων βιβλίων τών Βασιλικών, περιορίζουσα 

1. Ρ ε γ γ 3 γ ι, Ε3 άε@εηεΓ3Ζϊοηε άεΐΐα δίΐρυΐαΐίο ηεΐ όΐπΐίο ϊηίεπηεάίο, νϋν έν ΒεπΙΐί 
Είυπάϊεΐ, τόμ. 1 (1953), σ. 56. 

2. Ό σχολιαστής φαίνεται έχων τήν γνώμην ότι τό ρωμαϊκόν σύστημα δέν έθίγη 
ύπό τής Νεαρας : «Ζητεί νεαράν οβ' τον βασιλέως κυρίου Λέοντος διδάσκουσάν σοι οτι και 
χωρίς προστίμου Ισχύει τό σύμφωνον και ψιλόν ον νενόμισται, έν φ ό θείος σταυρός έστιν 
προκείμενος. Καί ταΰτα μέν τά τής Νεαρας. Σύ δ έ γ ίν ω σ κ ε ότι ψιλόν έστι σύμφωνον 
μή τίκτον αγωγήν, όπερ οντε υπό νόμον κυροϋται ούτε ίδικόν όνομα εχει οντε μίαν τών τεσ¬ 

σάρων αίτιων». (Η ε ί πι Β 3 ο Η, τόμ. I, σ. 564 κέξ.). 

3Επετηρίς 'Εταιρείας Βυζαντινών Σπονδών, νΕτος ΛΤ' ό 
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δμως την εφαρμογήν τής Νεαρας εις τον συμβιβασμόν 1 : (ΔΕστι δέ καί 
έτέρα Νεαρά τον κνρον Δέοντος τον φιλοσόφου λέγονσα ότι εάν τις τελείας 
ηλικίας υπάρχων εί καί μή κατά άκονϊλιανήν έπερώτησιν διαλνσηται, έγγραφη 
δέ τώ διαλνιικω εγγράφω τό όνομα τον παντοδυνάμου Θεόν, στέργειν οφείλει 
καί μη βουλόμένος την διάλυσιν». Ό συντάκτης συνεδύασε τήν διάταξιν 
Οοά. 2, 4, 41 2 προς τήν Νεαρών 72 8, ής τό έδαφος εφαρμογής περιορίζει 
εις τον συμβιβασμόν (διάλυσιν). 

δ') Ό Βαλσαμών Οπό κανόνα ιγ' τής εν Καρθαγένη Συνόδου4, 

ε') Ό Ματθαίος Βλάσταρης, Σύνταγμα κατά στοιχεΐον Ε, λβ' 5. 

ς*') Ό 'Αρμενόπουλος έν Έξαβίβλω 1, 9, 7. Βλ. και σχόλιον η αυτόθι 
(έκδ. Έξαβ. υπό ΗβίπΛαοΙι, σ. 122). 

IV. 

Έν άντιθέσει πρός τάς άνωτέρω περί τής Νεαρας 72 πληροφο¬ 

ρίας, αυτή άγνοεΐται υπό επιφανών έκπροσώπων τής βυζαντινής νομι¬ 

κής θεωρίας ώς και ύπ’ αύτής τής βυζαντινής νομοθεσίας και μάλιστα 
προκειμένου περί θεμάτων, δι' ά ή αό Ιιοε σημασία τής Νεαρας είναι 

προφανής. 
1. Μεταξύ των ετών 959-963 έξεδόθη ή ύπ’ άρ. 17 Νεαρά Ρωμανού 

του νεωτέρου Γ\ Ό συντάκτης αύτής γνωρίζει τήν διάκρισιν μεταξύ συναλ¬ 

λάγματος και συμφώνου, ώς πρός τά τελευταία δμως ταΰτα διατείνεται ότι 
ώνευ ποινικής ρήτρας ούδεμίαν έχουσιν ίσχύν. Βλέπομεν δηλ. έπαναλαμβα- 

νομένην τήν διδασκαλίαν έκείνην, καθ' ής έβαλεν ό Λέων έν τή Νεαρά 72. 

Ούτως έν τή Νεαροί ταύτη τού Ρωμανού λέγεται: 

1. Τό χωρίον τούτο τής άνεκδότου είσέτι Εκλογής ταύτης έξεδόθη υπό τοΰ Ζα- 

εΐιατΐαε, Ι.Ο.Κ., τόμ. ΠΙ, σ. 170, σημ. 1. 
2. Ώς προκύπτει έκ τοΰ λεγομένου : «εάν τις τελείας ηλικίας υπάρχων» = 67 <ριΐ$ 

ηκήοτ αηηίε τής διατάξεως Οοά. 2,4,41. Πρβλ. περί τής διατάξεως ταυτης άνωτ., σ. 63. 
3. Ώς προκύπτει έκ του λεγομένου : «εϊ και μή κατά άκονϊλιανήν επερώτησιν 

διαλνσηται», γνωστού οντος ότι ό όρος άκονϊλιανή έπερώτησις σημαίνει συχνάκις έν 
ταϊς βυζαντιναϊς πηγαΐς τόν μετ’ έπερωτήσεως ποινικής ρήτρας γινόμενον συμβιβασμόν, 
πρβλ. σχόλ. εις Βασιλ. 11, 2, 20: «Κατά άκονϊλιανήν επερώτησιν. Τοντέστι μετά 

προστίμου» (Η ε ί ιη ό δ ο 1η τόμ. I, σ. 692). Διά τήν έξήγησιν τούτου πρβλ. 51 ο ΐ η- 
\ν β η 16 γ, έν δίυάΐ Αΐόετίοηϊ, τόμ. 1 (1935), σ. 92. Ούτως ή ώς άνω φράσις τής Εκλο¬ 
γής αντιστοιχεί πρός τήν τής Νεαρας 72 : «κάν μηδεϊς λόγος προστιμήσεως σνγγέ- 

γραπται». 

4. Ρ ά λ λ η - Π ο τ λ ή, Σύνταγμα, τόμ. 3 (1853), σ. 328. 
5. Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα τόμ. 6 (1859), σ. 292 κέξ. 
6. Ζδοήδτΐδε, Ι.Ο.Κ., τόμ. ΙΙί, σ. 287 κέξ. Συντάκτης τής Νεαρας ύπήρξεν, ώς 

έν τή έπικεφαλίδι αύτής λέγεται, ό Συμεών Πατρίκιος και πρωτασηκρήτις. 
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«Πώς γάρ σνσταίη ό κοινωνικός βίος συναλλαγμάτων 1 δίχα καί των 
πρός α&λήλονς συμφωνιών; ('0τι δέ ουκ ίσχνονσιν αύται 2 των προστίμων 
χωρίς καί οτι.μή καινά νομοθετεΐν ώρμήμεθα νυν,, άλλα πάλαι και πρόπαλαι 
τοντό έστι νενομοθετημένον, τδ των προστίμων φαμέν, δηλονσιν οι νόμοι». 

Ακολουθεί παράθεσις χωρίων έκ των Βασιλικών, μεθό. ό συντάκτης κατα¬ 

λήγει άδιστάκτως εις τό συμπέρασμα ότι, εξαιρούμενων τών γαμικών συμ¬ 

φώνων, πάντα τά λοιπά σύμφωνα ώνευ ποινικής ρήτρας είναι ψιλά : «Καί 
μύρια αν τις τοιαντα παρά τοίς νόμοις έφενροι ακριβώς, τήν των προστί¬ 

μου δηλονντα δνναμιν καί ά>ς ονδέν χωρίς τούτων, πλήν μόνων τών γαμικών, 

τά σνμπεφωνημένα δύναται». ... . 

Ή Νεαρά 72 τού Λέοντος αγνοείται παντελώς. 

2. Τόν 11ον αιώνα ανάγεται ή Μελέτη περί ψιλών συμφώνων 3, ούσα, 

κατά πάσαν πιθανότητα, έγγράφως ήτιολογημένη ψήφος, ήν έδωσε δικαστής 
τις4 πρός λύσιν τής έπομένης διαφοράς. . 

Πρωτοσπαθάριός τις ύπεσχέθη εις μονήν χρηματικήν ποσόν, ϊνα ούτος 
και έτεροί τινες είσέλθωσιν εις αυτήν καί διατρέφωνται παρ' αυτή χωρίς 
νά καρώσι μοναχοί. Μετά τήν εις τήν μονήν είσοδον συνεφωνήθη ή αΰξησις 
τοΰ υπό τού πρωτοσπαθαρίου άρχικώς συμφωνηθέντος ποσού. Έρωταταί* 

ή μεταγενεστέρα αΰτη συμφωνία παράγει αγωγήν ύπέρ τής μονής κατά 
τού πρωτοσπαθαρίου πρός άπόληψιν τοΰ επί πλέον συμφωνηθέντος 
ποσού;5 ■■■-·'-···.■ 

Ό συντάκτης τής Μελέτης, εργαζόμενος επί τή βάσει τοΰ δικαίου 
τών Πανδεκτών καί τών εις αυτούς παραγραφών τοΰ νομοδιδασκάλου Στε¬ 

φάνου, άποφαίνεται ότι ή μεταγενεστέρα αύτη συμφωνία, ώς μή γενομένη 
ί 

Γ6 ίη1ο§Γ2., δηλ. προ τής ένάρξεως έκτελέσεως τής συμβάσεως, δεν δύναται 
νά θεμελιώση άγωγήν κατά τοΰ πρωτοσπαθαρίου 6 *. Διά τόν αύτόν λόγον, 

1. Συναλλάγματα είναι αί άγώγιμοι συμβάσεις, ώς ή αγοραπωλησία, ή μίσθωσις, 
έν άντιθέσει πρός τάς αμέσως έπιφερομένας συμφωνίας, δηλ. τά σύμφωνα. 

, 2. Δηλ. αί συμφωνίαι (τά σύμφωνα), εις άς καί άναφέρεται ό ισχυρισμός τοΰ συντά¬ 
κτου τής Νεαρας οτι δεν ίσχύουσιν ,άνευ προστίμου. . ,.. 

3. Τελευταία έκδοσις μετ’ εκτενών όπομνημάτων ύπό Μ ο η ηΐε γ-Ρ1δ Ι.ο η, έν 
Νουνεΐίε Κενοε Μδίοπςιιε δε άτοίΐ ίταηςαίε εί είΓ&ηββΓ, τόμ. 37 (1913) καί 38 (1914), όθεν 
άνεδημοσιεύθη ύπό Ζέπων, Ι.Ο.Κ., τόμ. 7 (1931), σ. 365 κέξ. 

4. Υποστηρίζεται ότι ούτος είναι ό Ξιφιλΐνος άντικρούων τόν αντίθετον γνώμην 
έχοντα Ψελλόν, Μ ο ηη ί ε γ-Ρ 1 α ί ο η, ένθ’ άνωτ., τόμ. 38, σ. 752 κέξ. 

5. Τό υποχρεωτικόν τής πρώτης συμβάσεως δεν έτέθη έν άμψιβόλφ* ρητώς ό συντά¬ 
κτης χαρακτηρίζει ταύτην ώς ανώνυμον συνάλλαγμα, τίτλ. VII §§ 1, 2, 5, τής άμφισβη- 
τήσεως περιοριζομένης ώς πρός τό υποχρεωτικόν τής μεταγενεστέρας συμφωνίας, τίτλ. 

III §§ 1,2. ...... V ,',, ν ;.': 
6. Κατά τό ρωμαϊκόν, δίκαιον προ τής ύπό τίνος των μερών έκτελέσεως τής συμβά¬ 

σεως (τε ίηίε§Γ&) ήδύνατο νά συμφωνηθή ή αΰξησις τών άπαρτιζουσών τά εδδεηίΐδίΐδ 
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ώς μή γενομένη γο ΐηί6£Γ&, άλλά μετά τήν είς τήν μονήν είσοδον, δεν τίκτει 
ύπέρ αύτής ούδ’ ενστασιν 1. 
Ή Μελέτη περί ψιλών συμφώνων είναι λίαν άξιοσημείωτος διά δύο 

τινά : 
α') Διά τήν έμμονήν τής επιστημονικής θεωρίας εις τήν περί ψιλών 

συμφώνων ρωμαϊκήν διδασκαλίαν. 
β') Διά τήν άγνοιαν τής Νεαρας 72 τού Λέοντος *. 
3. Τό ρωμαϊκόν σύστημα βλέπομε ν έφαρμοζόμενον και είς διάφορα 

χωρία τής Πείρας, ήτις μας παρέχει έναργή είκόνα τής δικαστικής πρακτι¬ 
κής έν τώ βυζαντινφ κρατεί κατά τόν IIον αΙώνα. Καίτοι έν τή Πείρμ εχομεν 
συγκεκριμένος περιπτώσεις έγγραφων συμφώνων, ή Νεαρά 72 του Λέοντος 

αγνοείται παντελώς. 
Ούτως έν Πείρςι 45, 12 λέγεται: «Εί δέ γένηται χάρτης μετά τήν 

πράσιν, ϊνα σοι δώσω εγγυητήν επί τώ τιμή μάτι, τότε ψιλόν έστι σύμφωνον 
και καταβληΟέντος (τον) τιμήματος ονκ αναγκάζεται ό πράτης παρασχεϊν τόν 
εγγυητήν* παραγράφεται γάρ τόν αγοραστήν ώς ψιλόν εχοντα σύμφωνον κ.τ.λ.». 

Όμοίως έν Πείρα 19, 7, καίτοι πρόκειται περί έγγράφου συμφώνου 
παροχής τόκων, άγνοείται ή Νεαρά : «.. .Και γαρ πολλή εστιν η διάφορά 

ηββοΐΐί παροχών, π.χ. αΰξησις τοϋ τμήματος. Ή συμφωνία αΰτη παρήγεν άγωγήν πρός 
άπόληψιν τοΟ ηύξημένου τιμήματος, θεωρούμενου δτι κατηρτίσθη νέα σύμβασις, 

2, 14, 7 § 6. 
1. Διατί δμως άποκλείεται παντάπασιν ή δυνατότης προβολής ύπό τής μονής εν- 

στάσεως ; Ό συντάκτης τής Μελέτης λέγει (τίτλ. VIII) δτι ή μονή θά ήδύνατο νά άντιτάξη 
τήν έκ τοϋ ψιλοϋ συμφώνου ενστασιν προ τής εΙσόδου τών άτόμων τούτων είς αύτήν καί 
τήν καταβολήν αύτοΐς τών σιτηρεσίων και ρογών" τότε, έναγομένη πρός έκπλήρωσιν 
τών όποχρεώσεων της θά ήδύνατο νά άντιτάξη τήν ένστασιν, κατά τόν κανόνα δτι τό 
ψιλόν σύμφωνον δέν τίκτει άγωγήν, άλλ’ ενστασιν. Παρατηρητέον δμως δτι ή μονή θά 
ήδύνατο δπως μή καταβάλη έν τ φ μ έ λ λ ο ν τ ι τήν έτησίαν τών σιτηρεσίων καί ρο¬ 

γών δόσιν (πρβλ. τίτλ. VII, 12 : «καί τυχόν τήν τών σιτηρεσίων καί ρογών έτησίαν 
δόσιν», έξ ού προκύπτει ή καθ’ έκαστον έτος καταβολή αύτών), όπότε επί τή σχετική 
άγωγή πρός καταβολήν θά ήδύνατο νά άντιτάξη τήν έκ τού ψιλού συμφώνου ένστασιν. 

Περί τού ζητήματος τούτου δέν άσχολεΐται ό συντάκτης τής μελέτης. 
* Ανάλογος περίπτωσις άπαντά καί έν τή Πείρα 45, 12. Μετά τήν κατάρτισιν τής άγο- 

ραπωλησίας καί άφ’ ού κατεβλήθη μέρος τοϋ τιμήματος, συνεφωνήθη ή υπέρ τοϋ άγο- 
ραστοϋ παροχή έγγυητοϋ. Ό δικαστής άπεφάνθη δτι ή συμφωνία αΰτη, ώς ψιλόν σύμ¬ 
φωνον, δέν τίκτει μέν άγωγήν ύπέρ τοϋ άγοραστοϋ, άλλ’ ενστασιν ύπέρ αύτοϋ. Εναγό¬ 
μενος δηλ. πρός καταβολήν τοϋ ύπολοίπου τιμήματος δέν καταβάλλει αύτό πριν ή δοθή 

παρά τοϋ πωλητοϋ ό έγγυητής. 
2. Βεβαίως μόνον διά τήν άρχικήν συμφωνίαν προκύπτει σαφώς δτι έγένετο έγ- 

γράφως, τίτλ. VII §§ 3, 4* περί τής μεταγενέστερος άγνοοΰμεν άν προέβη έγγράφως ή 
άγραφος. Αλλά τό ζήτημα έγκειται είς τό δτι ό συντάκτης τής Μελέτης, μεταφέρων είς 
τό έργον του όλόκληρον τό ρωμαϊκόν σύστημα, ούδέ την έλαχίστην νυξιν περί τής Νεα- 

ρΟς 72 τοϋ Λέοντος ποιείται. 

έπερωτήσεως επί τών τόκων καί συμφωνίας. Εί μέν γόιρ περιέχεται τφ ομο¬ 

λογώ" ομολογείς παρέχειν μοι καί τόκους; τούτο ισχυρόν έστι πρός άπαίτη- 

σιν. Εί δέ όντως απλώς γέγραπταί" έδανεισάμην από σου τάδε καί συνεφώ- 

νησα δούναι σοι καί τόκους, τούτο ού πάνυ ισχυρόν έστι πρός άπαίτησιν τών 

τόκων» ι*2. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΑΤΣΗΣ 

I 
I 

1. Πρβλ. καί σχόλιον ε' είς Μικράν Σύνοψιν Τ : «"Οτι έπερώτησις συμφωνίας δια¬ 

φέρει, καί εί μέν πρόσκειται τώ έγγράφω' ομολογώ παρέχειν σοι τόκους τονδε τον δανείου 
χάριν, όφείλω. Εί δέ οΰτω γράψω" σν/εφωνώ διόόναι σοι τόκους, ούκ οφείλω» (έκδ. Ζ α- 

ο 1ι & γ ΐ 3. ο, ΤΟ.Κ., τόμ. II, σ. 232). Τό σχολ. τοΰτο τής Μικρδς Συνόψεως έχει συνταγή 
I πιθανώτατα έπί τή βάσει τοϋ ώς άνω χωρίου τής Πείρας. 

2. Έχει τεθή ζήτημα άν αί Νεαραί τοϋ Λέοντος ή τίνες έξ αύτών ΐσχυσαν πράγματι 
έν τφ βυζαντινφ κράτει. Ήδη ό Μιχαήλ Άτταλειάτης είς τό Νομικόν Ποίημα αύτοϋ λέ¬ 
γει δτι έκ τών Νεαρών τοϋ Λέοντος έκράτησαν μόνον έκεΐναι «αιτινες ετέρων νόμων μή 
νπόντων έγράφησαν ή εις προσθήκην τών παραλειφΟέντων ταΐς νεαραϊς τον Ιουστινια¬ 

νόν έγένοντο». Ώς τοιαύτας δ’ άναφέρει όκτώ Λεόντειους Νεαράς (Ζέπων, ί.Ο.Κ.., 
τόμ. VII, σ. 491). Πρβλ. καί Μικρόν Σύνοψιν Ν, 31. Τήν Ιστορίαν τοϋ ζητήματος βλ. 
παρά δριιΐύει·, Εεε Νονε11ε$ δε Εέοη 1ε δ&£ε (1934), σσ. 106 κέξ., 116. Κατά τινας 
νεωτέρους, αί Νεαραί τοϋ Λέοντος ήσαν άπλοϋν φιλολογικόν έργον μή προοριζόμενον 
διά νομικήν ίσχύν, βλ. τούτους παρά δ ρ α 1 ό ε γ, ένθ’ άνωτ., σ. 83, ένθα καί άντίκρουσις 
τής γνώμης ταύτης. 
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Ο ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ ΙΣΑΑΚ 

Μεταξύ των Πρώτων του Αγίου Όρους άνεδείχθησαν άρκετοί έπί 
παιδείμ άλλα καί διά την δλην δράσιν αυτών. Ούδείς δμως έκ τούτων παρέ- 
μεινεν επί τόσα έτη ώς τοιοΰτος, ούτε άνέπτυξε τοιαύτην δραστηριότητα, 

οποίαν ό Ισαάκ. 
Διότι ένώ ό Παύλος τού Δοχειαρίου, ό περισσότερον πάντων των 

άλλων παραμείνας ώς Πρώτος, έκράτησε τό Πρωτεϊον δεκατρία ετη (1070 - 
1083), ό Γαβριήλ δώδεκα (1141 - 1153), ό Νικηφόρος έννέα (1010- 1019), 

ό Ισαάκ ολίγου δείν συνεπλήρωνεν ολόκληρον τριακονταετίαν εις τό 
αξίωμα τούτο. 

Άλλα τό σημαντικώτερον είναι ή πολλαπλή καί εξαιρετική ένεργητι- 
κότης, ήν έπέδειξεν ούτος, ίδί# κατά τά ετη, καθ’ ά έμεινε Πρώτος. 

Διά τον χρόνον καί τόπον τής γεννήσεως τούτου, ώς καί διά τήν μόρφω- 

σιν αύτοϋ, ούδέν μαρτυρείται. Πάντως, έφ’ όσον έγένετο Πρώτος τό 1316, 
θά έγεννήθη κατά τό τελευταϊον τρίτον τού ΙΓ' αίώνος. Άπό τάς «πράξεις» 

δέ αυτού φαίνεται, ότι είχε τύχει καλής παιδείας κατά τά νεανικά του ετη. 
'Ως προς τήν δράσίν του δέ εν Άθφ, προ τού 1316, ό ίδιος αφού έξι- 

στορεί πώς καί μεγάλαι ακόμη μοναί τού Άγιου Όρους «έξ αυτών των 
θεμελίου άνατραπείσαι πτώμα γεγόνααι. . ., ώστε μηδέ λείψανόν τι γονν 
προς μνήμην τής παλαιός, ενπρεπείας νπολείφθαι» καί αναφέρει παραδεί¬ 
γματα τού τοιούτου, συνεχίζει: «Τοιαύτη τις ήν καί ή τ ον 3 Αν απ αν σ ά 
καλούμενη ϊσα και αντη ταις άλλαις παθοϋσα, ή ν ημείς I δ ό ν τ ε ς 
ο ϋ τ ω κειμένην... και τής παντελούς απώλειας οίκτείραντες. .άνε- 

δεξάμεθα ταύτην... "Οσα ούν κατεβαλλόμεθα καί οΐαις φροντίσι καί πειρα- 

σμοις έκδεδώκαμεν σννεργόν έχοντες τον... ενλαβέστατον ιερομόναχον καί 
κατά πάντα ήγαπημένον μοι νίόν κυρ Ματθαίον, . . . οσα τε άναλώσαμεν 
εν τε φυτείαις αμπελώνων καί ελαιώνων καί οϊκοδομίαις καί διαφόροις 
χρείαις ζώων. βοών, όνων καί ετέρων, οσα προς αϋξησιν καί βελτίωσιν 
έτύγχανε τον προκειμένον νμϊν έργου αυτά κηρύττει τά πράγματα λ Ονδενός 
γάρ έψεισάμεθα. .., έπείπερ ονδ3 άλλοις τισί ταύτην φκοδομονμεν. .., άλλ3 

ήμίν αντοϊς καί τοίς συν ήμϊν πάσιν άδελψοϊς, μετ εμέ προηον των άλλων 

1. Βλ. Ρ&ιιΐ Π ε ιώ 6 γ 16, Αοίεδ (1© ΚαίΙαιηαδ. βά. ώρίοιη&Ιΐφίδ. Αινίιΐνεδ άο 
ΓΑίΗοδ, ριώΐΐέδ δοιίδ Ια άίΓδοίίοη άε ΜίΙΙεΐ, Ρ&χϊδ 1945, Νο. 15. 

έσομένου τον ίερομονάχον Ματθαίον. Οντως ούν... καθ' ήμετέραν δνναμιν 
καλώς προελθοϋσα καί έτι προϊέναι μέλλονσα επί τό κρεϊττον, ελεύθερα 
έτάχθη είναι καί ίδιάζονσα, κοινόβια κώς ρνθμιζομένη καί διοικον- 

μένη, πάσαν ακολουθίαν άπαραλείπτως έκπληροϋσα καθ’ έκάστην και τήν 
λοιπήν πάσαν ευταξίαν τοίς μοναχοΐς πρέπονσαν». 

Τά ώς άνω έγράφησαν τό 1329. Καί άσφαλώς τά ύπ* αύτου διηγούμενα 
θά έπετελέσθησαν προ τού 1316, όπότε έγένετο Πρώτος. Αλλά πάλιν, ένώ 
θά είχε μείνει εις τό Άγιον Όρος έπ’ αρκετόν, αφού γράφει «ή ν ημείς 
ί δ ό ν τ ε ς ον τ ω κειμένην». Δυστυχώς δέν φαίνεται άπό τά άνωτέρω, 
άν καί ή τού Άναπαυσα μονή, είχε καταπέσει τοσοΰτον, λόγω τής έπιδρο- 

μής των Καταλανών (1307 - 1309). Τά άλλως όμως εξιστορούμενα δέν άπο- 
κλείουσι τούτο. 

Πάντως, ό Ισαάκ καί πριν ή άναλάβη τήν του Άναπαυσα, θά έμόναζεν 
εις μονύδριόν τι, ή κελλίον ή καί ήσυχαστήριον. Δυνάμεθα δέ νά δεχθώμεν, 

ότι, όταν τό 1306 ύπεδείχθη εις τούς Άγιορείτας, τούς έκτος των περι¬ 
τειχισμένων μονών, όπως καταφύγωσιν ή εις τάς μονάς ταύτας, ή εις Θεσσα¬ 
λονίκην, καί ό Τσαάκ ήλθεν εις Θεσσαλονίκην. Εκεί δέ έσχετίσθη καί 
μέ τον Γρηγόριον Παλαμαν περισσότερον, ώς καί μέ πολλούς Θεσσαλο- 
νικεϊς διαπρέποντας είς τάς τέχνας καί τά γράμματα, μεταξύ τών όποιων 
καί ό Πανσέληνος. 

Έπιστρέψας δέ ό Τσαάκ είς τό Άγιον Όρος μετά τήν άποχώρησιν 
τών Καταλανών (1309), άνεδέχθη μετά τού Ματθαίου τό μονύδριον τού 
Άναπαυσα, έρημον τότε, καί έπεδόθησαν άμφότεροι μετά ζήλου είς τήν 
άνασυγκρότησιν τούτου. 

Έν τώ μεταξύ, τό 1312, ό Πρώτος Θεοφάνης, μεταβάς είς Κωνσταντι¬ 
νούπολή, έπιτυγχάνει, όπως δοθή νέον κύρος είς τον Πρώτον διά σιγιλλίου 
τού Πατριάρχου καί χρυσόβούλλου τού Ανδρονίκου Β', καί, έπιστρέψας 
είς τό Άγιον Όρος, έπιδίδεται μετά έξαιρετικού ζήλου είς τήν άποκατά- 

στασιν ποιας τίνος εύρυθμίας καί τάξεως είς τον τοσούτον δεινοπαθήσαντα 
υπό τών Καταλανών Άθωνα, ώς καί τήν ποιάν τινα έπανόρθωσιν τών κατα- 
στραφέντων ύπ’ αυτών. Καί, όπως ήτο έπόμενον, ή πρώτη φροντίς του θά 
έστράφη είς τήν έπανοικοδόμησιν τού ναού τού Πρωτάτου, ό όποιος ήτο 
ήδη έρείπιον. 

Προς τούτο όμως άπητούντο χρήματα, διά τούτο άποφασίζει, όπως 
πωλήση έρημωμένα «χελλίδρια» ή καί «μονύδρια», είς μονάς οίκονομικώς 
ισχυρός. Ουτω πωλεί «προς τήν μονήν τον 'Αγιον Σάββα τό πλησίον αυτής 
ευρισκόμενον καί πεπαλαιωμένον καί κατεστραμμένον οτι χρόνων πολλών 
κελλίδριον» εις τάς Καρυάς. Δικαιολογεί δέ τήν ένέργειάν του ώς εξής : 
«3Επεϊ οι έν τώ καθ’ ημάς άγιωννμουμένω 3Όρει. . . Πρώτος έπ3 άδειας 
είχον, εκείνος έκ τών ήμετέρων κελλιδρίων, τής Μέσης ψημί, ...προς τινα 
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σεβάσμιον μονήν έξωνείσθαι. ..} μηι5έ παρά τίνος ενρίσκοιντο εμποδισμόν, 
ποιεϊν δέ μάλλον οσα βονλοιντο, καθ’ α δή και πρώτοι τυγχάνοντες και την 
εξουσίαν παρά. . . των βασιλέων καλώς εϊληφότες, έδοξε κάμοί, τη την αρχήν 

Τον δηλ,ωθέντος πρωτείου θεοκνβερνήτο)ς διαιτώντι, σπονδή και ένεργεία και 
συνδρομή τον μετ’ έμοϋ. . . καθηγουμένων.. . έκδονναι κλπ.». 

Ο Θεοφάνης όμως δεν παρέμεινεν εις τό Πρωτεΐον πέραν του 1314, 
και κατά τό ακόλουθον έτος δεν εόρίσκεται καθόλου «Πρώτος» εις τά 
στοιχεία του Όρους. 

Τό 1316 άναλαβών ό Ισαάκ ώς Πρώτος, εύρε πολλά προς συμπλήρωσιν 
και έπάνδρωσιν. Και κατά κύριον λόγον τήν άποπεράτοοσιν τοΟ Πρωτάτου, 

τοΰ οποίου και άν είχε συμπληρωθή ή οίκοδομή, άσφαλώς όπελείπετο 
ακόμη ή «ΐστόρησις». 

Διά τήν έξεύρεσιν των άναγκαίων χρημάτων, ήκολούθησε τό παράδειγμα 
τοΰ Θεοφάνους. Προς τούτο έσυστηματοποίησε τήν παραχώρησιν έρημω- 
μένων κελλίων καί μονυδρίων είς μονός, αί όποΐαι θά ήδύναντο νά άντα- 

ποκρίνωνται και είς τάς οικονομικός ύποχρεώσεις των μονυδρίων, τά 
όποια παρεχωροΰντο είς αύτάς. Διά τον αυτόν λόγον παρεχώρησε και τήν 
τοΰ Άναπαυσά είς τήν μονήν τοΰ Κουτλουμούση, όπως ό ίδιος γράφει: 
«Ουδέ γάρ παράλογον και έπιζήμιον τ ή μέση ή ξένον τι και 
ασυνήθες πεποιήκαμεν, άλϊί επικερδές μάλλον και εύλογον..., ή (γάρ) τον 
Κουτλουμούση μονή πάντα τά έτησίως παρά Τής τον Άναπανσά διδό¬ 

μενα άπαραλείπτως άποδιδονσα, ήγουν λίτρας ελαίου οκτώ καί οίνου μέτρα 
'φ', αποδώσει προς τούτους. .. και τό τον Φιλαδίτον προς τήν Μέσην κελλΐον 
ίσόποσον ον μικρόν τώ τον Άναπανσά. .. προς δέ και τδ κάθισμα τον Προδρό¬ 

μου τό εν τώ μέση δπερ έστιν άρχαίον κελλίον τον Κουτλουμούση». 

Δεν παρεχώρει δέ τά μονύδρια και κελλία είς τάς μονάς μόνον διά τήν 
έξασφάλισιν των τακτικών εισφορών αύτών προς τήν «Μέσην») άλλά και 
διά νά δύνανται αί μοναί νά συνεχίζωσι τήν κατά τήν Κοινόβιον τάξιν λει¬ 

τουργίαν αυτών. Τάς Ιδέας του περί τοΰ «Κοινοβίου» τάς εόρίσκομεν είς 
τήν αυτήν ώς άνω πραξιν, τήν του Άναπαυσα. Εκεί γράφει: «...Τον 

κοινόν επαινώ β ίο ν και όμοδίαιτον κ αί ό μ ό ψ ν χ ο ν, 

ταύτης έβονλόμην έχεσθαι τής ακρίβειας τάς καθ' ημάς πάσας ίεράς συνοικίας 
και τοϋτ' έφεσις ήν έμοι και διηνεκής ευχή προς Θεόν, άλγώ δέ τήν καρδίαν 
άποτνγχάνων των κατ' ευχήν. .. και πλήττομαι τήν ψυχήν και μένει μοι 
τδ πάθος άπαραμύθητον. Διά ταϋτα των παρόντων έγενόμην γραμμάτων, εν 
βραχέσι τισϊ των ήμετέρων περισωζόμενον έτι τον θεοφιλή τούτον βίον 
και παρακινδννενοντα και κλονούμενον ώς εφικτόν σύστησαι και στηρίξαι 
και συντηρήσαι προθνμηθείς, και μηδέν τι των έφ' ημών προς τούτο παρα- 

λιπείν} ώς άν μικρός τις γοϋν σπινθήρ τον τοσούτον καλόν και βραχέα τινά 
λείψανα τής τοιαύτης αρετής Θεόν δίδοντος και τους μεθ' ημάς περισώζοιτο». 

Είς δέ τήν πραξιν παραχωρήσεως τοΰ μονυδρίου τοΰ Φιλαδέλφου προς 
τήν αυτήν τοΰ Κουτλουμουσίου (1334) τονίζει1: «Ή... τον Κοντλωυ- 

μούση μονή πολλής κατά διαφόρους καιρούς παρά των παρ' ημών πρώτων 
άξιουμένη προνοίας και αναδοχής. . . και διά τών έν αυτή... κατά Θεόν 
πολιτείαν και άσκησιν και τδ τον κοινού βίου ή κ ρ ι β ω μ έ¬ 

ν ο ν, δ παρ’ αυτή μόνη βεβαίως ό^ς έν ονδεμια τών άλλοον τετήρηται.. . 

έπει δέ... και συνεργεΐν έδει ταύτη πρός τά καλά... δείν εγνωμεν καί 
τίνος έπιμελείας άξιώσαι και τρόπον έπινοήσασθαι ταύτη πρός πλείονα 
τών χρειών ευπορίαν καί τών καθ' ημέραν εξόδων». Καί εις τό τέλος 
προσθέτει: «Όφειλόντων αυτών τήν τον Φιλαδέλφου μονήν βελτιοϋν και αν- 

ξάνειν και συνιστά, καί άποδιδόναι υπέρ αυτής έτησίως τ ώ 
πρώτε ί φ τής μέσης άπαραλείπτως πάντα οσα και πρότερον 
καθ' έαντήν οϋσα δίχα λόγον τίνος παρείχε καί ομοίως τή Ισοστασία ταύτης 
μονή κατά πάσαν συνήθη άπαίτησιν». 

Εις τήν μονήν δέ τοΰ Άλυπίου παρεχώρησεν ό Ισαάκ τό κελλίον τοΰ 
Ίχθυοφάγου 2. 

Έξ άλλου φροντίζει, όπως διά νέων χρυσοβούλλων έξασφαλισθή ή 
κυριότης τών διαφόρων μονών έπι τών έκτος τοΰ 'Αγίου Όρους μετοχίοον 
καί άλλων κτημάτων αύτών. Ούτω είς Χρυσόβουλλον τοϋ Ανδρονίκου Β' 
τοΰ 1322 άναγινώσκομεν3: «Έπει γοϋν έκάστη πασών τών έν ’Άγίω 'Όρει 
μονών χρυσόβουλλον έχορηγήθη. . . έφ' οίς κέκτηνται πρός ζωάρκειαν τών έν 
αντοις μοναχών, ή δέ τοϋ Άλνπίον ούδέν έφθασε πορίσασθαι τοιοντον χρυσόβουλ¬ 

λον καί εξητήσατο καί έδεήθη μου δ όσιώτατος πρώτος ιερομόναχος Ισαάκ...)). 

*Ακόμη άναλαμβάνει καί προσωπικώς ό ίδιος τήν φροντίδα, όπως 
τακτοποιήση καί παρακολούθηση τήν όλην τάξιν είς τήν μονήν Ξενο- 
φώντος : «δς δή προσκληθείς καί αίτηθείς παρά τών μοναχών τής μονής επί 
τώ άναδέξασθαι καί έχειν τήν έφορείαν καί διεξαγωγήν αυτής μέχρι τέλωυς 
τής βιοτής αυτόν άνεδέξατο καί κρατεί καί εφορεύει τούτην» 4. 

Ούχί όλιγώτερον τής οίκονομικής άποκαταστάσεως τών μονών, άπη- 
σχόλησε τον Ισαάκ καί ή από τάς έξωθεν έπιδρομάς έξασφάλισις τόσον 
τών έν Καρυαΐς, όσον καί τής όλης Χερσονήσου του Άθωνος. 

Οΰτω κατά πρώτον άνεγείρει πύργον είς Καρυάς. Είς πραξιν τούτου 
καί τής Συνάξεως τοΰ 1325 εύρίσκομεν6: «Επειδή δ ιερομόναχος Θεόδουλος 

1. Ένθ’ άν., Νο. 17. 
2. Ένθ’ άν., Νο. 12. 
3. Ένθ’ άν., Νο. Π. 

4. Ρ γ α η ζ Ε ο 1 § ε γ, Αιΐδ δεη δοΙιαΐζΙί&ηΐηιβΜΐ άε§ Ηεϊΐΐβεη Βει·§ε5, ΜΟηοΙιεη 
1948, Νο. 61. 

5. Ε. Ρ ε ί ΐ ί - Β. ΚοΓ&δΙεν, Αείεδ άε ΟΜεικΙει·. Αείεδ άε ΓΑίΙιοδ, 5. Ιβ ρ&τΐίε; 
Αείεδ §Γεεδ ριιΰΗέδ ρεγ Ε. ΡεΙΐί (1911), Νο. 80. 
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ο 'Αγιοσαββίτης. .. πλεϊστα ήμϊν συνετέλεσεν πρόθυμον εαυτόν παρέχων 
προς άπερ αυτόν άξιου μεν, τελεντ αϊον δε και προς την τού Πύργον 
οικοδομήν μεγίστη έχρήσατο τή σπονδή και συνείργησεν έπιμόνως καί 
έκοπίασε και σχεδόν ενπεϊν μετά Θεόν το ε ρ γ ο ν δ ι εαυτόν 
άπετέλεσεν..., διά την πολλήν υπέρ τον Πύργον συνεργίαν διά τον 
πνευματικόν αυτόν τρόπον διδόαμεν αντω το παρόν γράμμα έπϊ τω κατέχειν, 
δπερ αυτός έαυτω άπέταξεν κελλίον εν τω Πνργω αυτόν τε και τους μετ 
αντους οφείλοντας κάκείνους ενλαβώς έμμενεϊν αντω. . .». 

Τό αυτό δέ έτος (1325) τονίζονται τα ακόλουθα 1: «Γίνονται μεν εν 
χρεία αναγκαία μάλιστα τό τε κατά τό "Αγιον ’Ορος ”Αθως πρωτάτον καί τά 
έκεΐσε λοιπά μοναστήρια, ώστε φρουρών αυτόθι που άνεγεΐραι φυλακής Ενεκα 
του τόπον καί συντηρήσεως διά τάς εκ των εχθρών προσγινομένας αυτοϊς 
επιθέσεις καί βλάβας ευρίσκεται δέ ζητηθείς εκεϊσε άρμοζόντως εχων προς 
τοΰτο τόπος πλησίον μέν άν τον προς τή είσόδφ τον αυτόν ' Αγίου ” Ο ρους 
διακείμενος τον τής Κωμητίσσης καλού μεν ον, κατεχόμενος δέ παρά. .. των 
Ίβήρων. . . ώς υπό τον εκεϊσε τελούν μετόχων αυτών.. . προστάξαντος καί 
τον αντοκράτορος εις συμβάσεις χωρονσι μετά τον πρώτον 3Ισαάκ καί άπο- 

λνονσιν μέν οι μοναχοί από τον είρημένον μετοχών αυτιών τόπον όργνιών 
διακοσίων πετρώδη καί άχρησίμευτον αυτοϊς όντα εις τό άνεγερθήναι τό 
είρημένον φρουρών, έτι δέ καί χάριν των μελλόντοον έκτος τούτον κατοικήσαι 

γην μοδίων πεντήκοντα ονκ άπό τής χωραφιαίας αυτών ουδέ άπό 
τών άμπελίων, άλ?έ ή άπό τής κατά τον εκεϊσε ρύακα, ή άλλαχόθεν.. .» και 
κατόπιν τών ενεργειών του Ισαάκ καταλήγουσιν εις την συμφωνίαν όπως, 

«τό μέν είρημένον κάστρον διατηρήται ατελές καί ονδέν άπαιτώσιν οι τής τιον 
3 Ιβήρων μονής τι χάριν τοϋ τόπον τών διακοσίοιν όργνιών υπέρ μέντοι τής 
γής τών 50 μοδίων τής εκτός τον κάστρου διδώσιν οι εκεϊσε προσκαθίσαι 
μέλλοντες τό άνήκον κεφάλαιον* ετι δέ δοθή τοϊς μοναχοΐς τόπος ανάλογος 

εντός τον φρουρίου, ώστε ποιήσαι άνάπαυσιν». 

Μετά τήν συμφωνίαν ταύτην έπειδή «ήν χρήσις νπερπύρων διά τό ΐνα 
κτισθή διά τούτων κάστρον εις την Κομίτισσαν διά κοινής γνώμης καί βουλής 
καί συναινέσεως τον τε πρώτου καί τών καθηγουμένων έξεδόθη τό μοννδριον 
τον 'Αγίου Νικολάου, έπιλεγόμενον Σκόρπιός εις τους Χιλανδαρινούς καί ελα- 

βον νπέρπυρα εξακόσια», όπερ έπεκύρωσεν ό Ανδρόνικος ΒΓ διά χρυ- 

σοβούλλου * 
Ούχί μικρότερα είναι ή συμβολή τοΰ Ισαάκ διά τήν έπίλυσιν 

διαφορών καί διενέξεων μεταξύ τών μονών. Ήδη τό 1315, κατά σι- 
γίλλιον του πατριάρχου ’Ιωάννου, οί Έσφιγμενΐται εΐχον καταγγεί- 

1. Ρ γ. Ό ο 1 § ε γ, ενθ’ άν., Νο. 93. 
2. Ρ. Ρείίΐ-Β. ΚοΓδύΙεν, ΑοΙβδ άε ΟιίΙ&ηάαΓ βτοοδ, Νο. 110. 
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λει1 : «Αγρός τις έστίν ε λαϊκός πλησίον τής τον Βατοπεδ ίου μονής εξ 
άμνημονεύτων ήδη χρόνων άνήκων τή κατ αυτούς μονή», ότι έπί πολλά 
ετη ήρχοντο είς έριδας καί διαμάχας καί τελευταΐον οί Βατοπεδινοι 
«πλεϊστα μέν τών έν αντω έκταμεϊν έλαϊκών δένδρων, τών εκεϊσε δέ οικιών 
τάς μέν κατασπάσαι καί καταβαλεΐν είς γήν, τάς δέ θέσθαι πυράς άνάλωμα». 

Και ό πατριάρχης καί ή Σύνοδος, άφοϋ άπεφάνθησαν, όπως οί Βατοπε- 
δινοί άποζημιώσωσι τούς Έσφιγμενίτας διά τάς καταστροφάς, τάς όποιας 
προύξένησαν, προτρέπουσι τον πρώτον καί τούς ήγουμένους τοΰ ' Αγίου 
Όρους όπως «πάσαν επιμέλειαν ποιήσαντο καί σπονδήν, ώστε ένί γε τω 
τρόπφ εις καταλλαγάς αυτούς έμβιβάσαι καί πεϊσαι τούς τοιούτονς, εί δυνα¬ 

τόν, ή πράσει ή ανταλλαγή τή πρεπούση ή άν οι 3Εσφιγμενΐται άρέσκοντο, 

τήν έπί τω άγρώ διάλνσιν ποιήσασθαι τών οχλήσεων». 

Επειδή δέ δεν είχε γίνει τι σχετικόν μέχρι τής άναλήψειυς τοϋ Πρω¬ 
τείου ύπό τοϋ Ισαάκ, ό Ανδρόνικος Β' μικρόν προ τοϋ Μαΐ'ου τοΰ 1316 

αποστέλλει πρόσταγμα προς τον Ισαάκ, όπως φροντίση διά τήν τακτό- 
ποίησιν τοΰ ζητήματος. Τότε «έκτιμηθέντος τον αγρόν αντί οκτακόσιων 
ύπερπύρων καί μή έχοντος τον Βατοπεδίου τοιαύτης αξίας κτήμα προς 
ανταλλαγήν, ή ιερά τής Μέσης διακονία δέδωκε τό μοννδριον Βόνιτσαν». 

Επειδή ή Βάνιτσα έξετιμήθη αντί 600 οπερπύρων, οί Βατοπεδινοι κατα- 
βάλλουσι συμπληρωματικώς 200 ύπέρπυρα είς τούς Έσφιγμενίτας καί 
περιέρχεται ουτο) ή έπί τοϋ άγροϋ κυριότης είς τούς Βατοπεδινούς καί 
παύουσιν αί διαμάχαι δι’ αυτόν 2. 

Τό 1319 έπιλύει επίσης ό Ισαάκ διαφοράν μεταξύ Βατοπεδίου καί 
Χιλανδαρίου διά κτήμα τι πλησίον τοϋ *Αστραβικίου. Καί τό έπόμενον έτος, 
1320, μεταβάντες έπί τόπου ό Ισαάκ καί άλλοι ή γούμενοι καθορίζουσι τά 
μεταξύ Δοχειαρίου καί Κωνσταμονίτου σύνορα, έπί τή βάσει τής παρα- 
χωρήσεως τοϋ Κελλίου τοϋ Καλλιγράφου ύπό τής Μέσης είς τήν τοϋ 
Κωνσταμονίτου. 

Σοβαροτέρα όμως καί ανεπίλυτος ΰπήρξεν ή διαφορά μεταξύ Χιλαν- 
δαρινών καί Έσφιγμενιτών διά τον «Κακόν ρύακα». Ό «κακός ρύαξ» 

διασχίζει τήν έπίπεδον λωρίδα γής, ήτις όπισθεν τής μικρας καί μεγάλης 
Σαμαριάς, άρχίζει άπό τον Άρσαναν τής μονής Χιλανδαρίου καί καταλήγει 
είς τήν μονήν Έσφιγμένου. Δεν συνεφώνουν δέ οί τών δύο μονών περί τοϋ 
σημείου, ένθα έπρεπε νά γίνη ό διαχωρισμός τής λωρίδος αυτής τής γής. 
ΔΤ δ, όλίγον τι προ τοΰ Απριλίου τοϋ 1322, ό Ανδρόνικος Β' διά προστά- 

1. Ργ. ΜΠζΙοδΐεΙι-Ιοδ. ΜΰΙΙετ, Αοία οί άΐρΙοΐΏΕία §Γ&εοα Μβάϊί Αονΐ 
δ&ΟΓα εί ρΓοί&η». νοί. I. Αεία Ρ&ίπαΓοίι&ίυδ Οοαδίαηίΐποροΐίΐαηί 1315 - 1402. Νο. I, σελ. 6. 

2. Βλ. Γ. Σ μ υ ρ ν ά κ η, Τό "Αγιον Όρος, Άθήναι 1903, σελ. 653. — Τ. Ρ © ί ί ί - 
\ν. Ρ. ο £ ε I, Αοίοδ (ΙΈδρΙιΐβΓηέηοιι (1906), Νο. 6, 
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γματος αύτοϋ παρ αγγέλλει είς τον Πρώτον Ισαάκ και τούς ηγουμένους τού 
'Αγίου "Ορους όπως καθωρίσωσι τά δρια εις το σημεΐον τούτο, ένθα ό «κακός 
ρναξ» λ Ό Ισαάκ εύρέθη ασφαλώς εις δύσκολον θέσιν, έπειδή καί ό Ανδρό¬ 
νικος Β' ηύνόει τούς Χιλανδαρινούς, αλλά και ό ίδιος είχε καθυποχρεωθή 
εις αυτούς, διά τήν ένίσχυσιν, τήν οποίαν παρεΐχον ε!ς αύτόν διά κάθε 
ύπόθεσιν. Διά τούτο, άφου μετέβη και αύτός και άλλοι ήγούμενοι επί τόπου : 
«3 Επεί (οί 3 Εσφιγμενΐται) ουδέ ένα (μάρτυρα) προβαλέσθαι έτόλμησαν ουδέ 
ειχον, άπάση ψήφω ... πάντες άπεφηνάμεθα τή μονή Χελανταρίον τον Κακόν 
ρνακα διαφέρειν» 2. Καί τον Αύγουστον τού αυτού έτους (1322) ό Ανδρό¬ 
νικος Β' έπικυρων τήν άπόφασιν του Πρώτου και των ήγεμόνων, επειδή 
και μετά τήν άπόφασιν τούτων οι Έσφιγμενΐται έξηκολούθουν άμφι- 
σβητούντες τό μέρος, παραγγέλλει εις τον Πρώτον Ισαάκ, όπως έξασφα- 
λίση τά έπι τού ταμείου τούτου δικαιώματα τών Χιλανδαρινών. 

Και μετά τό πρόσταγμα όμο)ς τούτο, ή διαμάχη περί τον «κακόν ρνακα» 

συνεχίζεται έπι μακρόν εισέτι, αφού και τον Ιούλιον του 1323 εκδίδει νέον 
πρόσταγμα3 ό "Ανδρόνικος Β' όπως ό Ισαάκ έπέμβη και σταματήση τάς 
ενοχλήσεις, τάς οποίας οί Έσφιγμενΐται έσυνέχιζον εϊς βάρος τών Χιλαν- 
δαρινών καί τον Δεκέμβριον τού 1324 επανέρχεται πάλιν έπι τού αυτού 
θέματος4. 

Έκτος τούτων έχομεν τό 1324 καί τήν έξης πραξιν τού "Ισαάκ : Επειδή 
δηλαδή «οί εν τή Καρακάλλον μονή έδεήθησαν έπιδονναι ή μας τούτοις τό 
Έξυπολντον κελλίδριον, διά το εξ αυτόν καταρρέον εις τήν Καρακαλλόν 
μονήν ύδωρ, ιν εγοιεν αυτό ανενόχλητους καί άταράχως, άτε τών εις τό 3Εξυ- 

πολύτου ευρισκομένων κωλνόντων αυτό καί εις άρδείαν λαχάνοον καί άλλων 
χρειών μετοχετενόντων καί εκ τούτου συμβαινουσών τών οχλήσεων, δικαίαν 
είναι τήν τούτων αϊτησιν κρίναντες, κοινή ψηφίο τών νφ’ ημάς ηγουμένων τό 
τοιούτον αντοϊς παρέχομεν νέμεσθαι άνενοχλήτως καί τήν έξ αυτών παντοίαν 
άποφέρεσθαι πρόσοδον άποδιδάντες τη Μέση τ ό συνήθως 

πάλαι τώ κελλίω διδόμενον» 5. 
Τά συναισθήματα όμως τού Ισαάκ, αλλά καί τον όλον χαρακτήρα 

του, προσιοπικότητα, δυνάμεθα νά εΐπωμεν τής εποχής τής Αναγεννήσεως, 
δεικνύει ή στάσις αυτού τό 1331 εις διαφοράν μεταξύ τών Ξηροποταμη- 
νών καί «τών Βουλγάρων διά τήν έν τη Κομιτίσση στάσιν τής τών όρκίνων 

1. Ργ. Ο ό 1 § ε γ, Κε§ε3ίεη άετ Κ&ΐδεηΐΓίαιικίεη. άεδ οδΐΓΟηιίδοΗεΓ Κ,εΐοΐιεδ νοη 
565- 1453, Νο. 2476. 

2. £. ΡεΙϊί-Β.ΚοΓ&δΙεν, ΑεΙεδ άε ΟιϊΙ&ικΙ&γ §τεοδ, Νο. 77. 

3. Ρ γ. Ο ο I $ ε γ, Κε^εδΙεη, Νο. 2495. 

4. Ένθ’ άν., Νο. 2521. 
5. Ργ. ϋδίβετ, Ααδ άεη δε1ι&Ιζη&ιηΓηεΓη..., Νο. 106. 
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αλιείας»1. Καθώς έκθέτει ό ίδιος εις τήν σχετικήν πραξιν : «'Ως ούκ εΐχο- 

μεν πείθειν, διεκρίνομεν κοινή μετά τής τών τιμιωτάτων καθηγουμένων 
συνελεύσεως μηδεμίαν μονήν κατέχειν τον αμφισβητούμενον τής άλιείας 
τόπον..., άλλά κατασχεϊν τούτον ή μέση, ή καί πάν¬ 

των έ σ τ ϊ τών έ κ εισ ε κυρία, τ ο ϊ ς δ έ Βουλγάροις 
έτέραν στάσιν έν έτέρω δούναι τόπογ. . ., κατέχειν δέ καί τούς Ξηροποτα- 

μηνονς τήν έτέραν στάσιν, ήν δή προδήλως κατειχον. Τ αν τ α ε δ ο ξ ε 
καί π ρ ο έ β η κατά τ ά δ ό ξ αν τ α καί μ ή βουλο μ ένων 
τών άμφοτέρων μ ε ρ ο» ν». 

Καί έάν μέν δεν προέβαινεν εις τι περισσότερον, ίσως δεν θά είχε τις 
άντίρρησίν τινα, άλλά εις τήν αυτήν πραξιν συνεχίζει: «3Επεί δέ χρόνον 
παραρρνέντος πολλάς πάλιν δεήσεις οι τού Ξηροποτάμον έποιήσαντο προς 
ημάς... άποσκοπήσ αντες ημείς εις τε τήν ευλάβειαν 
τών τιμιωτά των γερόντο)ν καί αρετήν, άξιοπιστοτέρους 
αυτούς λογισάμενοι τών παρά τών Βουλγάρων εις μαρτυρίαν προ- 

τεινομένων, άπιδόμενοι καί εις έ τ ε ρ α ο ν κ ολίγα, τ ό τ ε 
λυσιτελές τής τον Ξηροποτάμον μονής προς τήν καθ’ ημάς μέσην 
καί τό πολνάνθρωπον ταύτης καί τήν ενΡΑβειαν καί υποταγήν, ήν 
αείποτε ένδείκνννται οί τοιούτοι προς τούς κατά καιρούς όσιωτάτους πρώ¬ 

τους καί τ ό προς αυτούς ειρηνικόν καί αψευδές, ο καί 
μέχρις ημών τετηρήκασι... άπιδόντες δ έ καί π ρ ό ς τήν ά γ ά- 

πην εκείνων τών τιμιωτάτων καθηγουμένων, ή ν έχομεν καί προς 
τον ν ύν. . . ηγούμενον... κυρ Ματθαίον... καί τούς 
λοιπούς τών έν τ ή τ ο ι αύ τ η μονή ά δ ε λ φ ώ ν δειν νενομή- 

καμεν... καί παρέχομε ν προς τήν τού Ξηροποτάμον 
μονήν χ οριζόμενοι τ όν είρημένον της άλιείας τό¬ 

πον... Άλλ’ ουδέ οί τής τών Βουλγάρων μονής άδειαν έξουσι πώποτε 
βραχύν τινα καν περί τούτον κινήσαι λόγον, έπεί καί αυτούς πολλής φροντί- 

δος καί έπιμελείας ήξιώσαμεν, άλλως δέ ονχ ώς τών Βουλγάρων ά λ λ3 ώ ς 
τής μέσης προδήλως τον τόπον ο ν τ α τή τον Ξηροποτάμον 
διά πολλά τά δίκαια παραδεδοόκαμεν». 

Εννοείται όμως ότι οί τής του Ζωγράφου — ό Τσαάκ μόνον περί 
Βουλγάρων όμιλεΐ — έχολώθησαν λίαν διά τάς ένεργείας ταύτας τού 
Τσαάκ καί λοιπών καί, όταν ό Δουσάν έφερε εις τό Όρος Σλαϋον Πρώτον, 
τον Αντώνιον, οΰτος τον Μάϊον τού 1348 έκδίδει πραξιν κατά τήν όποίαν : 

«στασίδιον τδ αλιευτικόν έν τή Κομιτίσση τον Πλάτανον (τό όποιον έκέκτη- 

το) έξ άμνημονεύτων χρόνων, καιρού δέ συγχύσει άλωθέντος τής είρημένης 
τού Ζωγράφου μονής, ...καθήρπαξ αν τ ό δ η λ ω θ έ ν σ τ α σ ί- 

1. Ιαεηυεδ Β ο ηι ρ & ϊ γ ε, Αοιεδ άε ΧέΓοροΐαηιοϋ..., Ρ&Πδ 1964, Νο. 24. 
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δ ιο ν ο I Ξηροποταμινοί δυναστικώ και ά μετ ό χ ω 
τ ρ άπω, ό δ έ Θεός ό πάντα κατασκενάζων καί ποιων, 

ως βούλεται καθίστησι πάλιν την ΐεράν τοϋ Ζωγράφον μονήν επί τό βέλτιον» 

καί μεταβάς ό ίδιος έπί τόπου δίδει εντολήν : «Μέγα οικονόμε τής Κομι- 

τίσσης κϋρ Νήφων, έπίδος τους Ζωγραφινονς μοναχούς τό εκ γονικόθεν στα- 

σίδιον αυτών». Την πραξιν δέ ταύτην ύπογράφουσι μόνον ό Αντώνιος 
καί ό Νήφων λ 

Καί τό άκόλουθον πρόσταγμα * Ανδρονίκου ΓΓ τοϋ Ετους 1333 προς τόν 
Πρώτον Ισαάκ δεικνύει τα συναισθήματα των Ελλήνων Αγιορειτών έναντι 
τών Βουλγάρων τής μονής τοϋ Ζωγράφου. Κατ’ αύτό : «ΟΙ μοναχοί τον 
Ζωγράφον.. . άναδραμόντες εις την βασιλείαν μου άνέφεραν οτι νφίστανται 
ονκ ολίγα περιφρονητικά καί επιζήμια παρά τών τής Μ. 

Λαύρας, έπί χωραφίοις τισί καί άμπελέοσι αυτών διαφέρονσι τούτοις άπό 
δικαιωμάτων παλαιγενών, ώστε συμβαίνει διά τής έπιθέσεως καί περιφρονή- 

σεως ήν εχονσιν άπό τών τοιούτων Λανριωτών έξελθεΐν καί τής 
είρημένης... μονής, καθ’ ήν ποιούνται την άσκησιν, καί έ ά σ αι 
ταύτην έρημον παντελώς, καί έποιήσαντο ζήτησιν άπό την βασι¬ 

λείαν μου, ΐνα. . . γένηται διόρθωσις, εϊς όσον λέγονσιν δτι αδικούνται. 'Η 
βασιλεία μου γούν γινώσκονσα την ένονσαν θεοφιλή τοΐς. .. μοναχοϊς. .. τής 
Λαύρας καί την άλλην πάσαν αγωγήν καί πνευματικήν αυτών κατάστασιν ουδέ 

λογίζεται ίσως είναι αληθή.. . οτι αδικούνται καί περιφρονοννται 
νπ αυτών. Εντεύθεν ουδέ έκρινε προσήκον άναθείναι τά τής τοιαύτης νπο- 

θέσεως αυτών εϊς έξέτασιν κοσμικήν, άλλα παραπέμψαι προς την όσιότητά 
σου [τόν Ισαάκ] .. .έπεί ονκ ευπρεπές.. . δοκεΐ τή βασιλεία μου ΐνα κινών- 

χ αι καί άκούωνται λόγοι τοιοντοι καί εϊσάγωνται εις άκο άς 
πολλών. . . Ϊνα κατέχωσιν, όσον εχονσιν. . . άνενοχλή τως καί ον δεν 
περιφρονώ ντ αι υπό τών Λ α ν ρ ι ω τ ώ ν, γενέσθω δέ καί 
δικαιώσεως γράμμα τ ω άδικονμένω μέρει παρά 
τής όσιό τ η τ ό ς σου... καί τον λοιπού άποδεχέσθω τό μέρος αυτών 
ή όσιότης σου, ... ΐνα μηδέν ενρίσκοι παρά τίνος τών αυτόθι αδικίαν 

καί π ε ρ ι φ ρ ό ν η σ ι ν» 8. 
Ό Ισαάκ όμως καί εις τήν ύπόθεσιν ταύτην, παρά τό πρόσταγμα τοϋ 

Ανδρονίκου ΓΓ, δέν ύπεστήριξε τούς Ζωγραφίτας. Διότι τό 1369, ότε έπε- 
λήφθη έκ νέου τοϋ ζητήματος ό Επίσκοπος Τερισσοϋ, καί ούτος άνεφέρετο 
καί εις τό «κρισιμόγραφον τον όσιωτάτον πρώτον τον άγιον "Ορους Ισαάκ», 

οί Ζωγραφίται άπήντησαν ότι «κρίνοντος τότε τοϋ όσιωτάτον πρώτου 

1. \Υ. Β ε £ ε 1 - Ε. Κ « γ ί ζ - Β. Κ ο γ α 61 6 ν, Αείεδ δε ΖοβΓαρΙιοα (1907), Νο. 

χχχνιπ. 
2. Ρ γ. ϋ ϋ 1 §ε ΐ, Αυ$ άεπ 8<ώ&ίζΚαΐϊΐηιεΓη..Νο. 18. 

9 Ισαάκ ο ν χ εν ρ έ θ η το δικαίωμα ή μ ώ ν τό παρά τών ύπογρα- 

φέων (δίο), τοϋ τε Φαρισσαίον καί τοϋ Περγαμηνοϋ τή καθ' ημάς σεβάσμιο, 

μονή γεγονός καί διά τούτο ουδέ τό τον πρώτον κνρον 3Ισαάκ κρισιμόγρα- 

φον.. . περί τούτου διαλαμβάνει» λ 
Τέλος ή στάσις του Ισαάκ έναντι τοϋ Γρηγορίου Παλαμα καί εις τήν 

άναφυεισαν μεταξύ τούτου καί τοϋ Βαρλαάμ καί λοιπών σοβαράν διένεξιν, 

δεικνύει δτι ό Ισαάκ ούχί απλώς έξετίμα τόν Γρηγόριον Παλαμαν, άλλά 
καί ένεργώς καί μετά θυσιών ύπεστήριξεν αύτόν. 

Ή έκτίμησίς του προς τόν Γρηγόριον Παλαμαν φαίνεται πρώτον άπό 
τό δτι έτοποθέτησεν αύτόν ήγούμενον εις τήν μονήν Έσφιγμένου, άριθμοϋ- 
σαν τότε περί τούς 200 μοναχούς. Ό κατόπιν οικουμενικός πατριάρχης 
Φιλόθεος είς τό έγκώμιον του Γρηγορίου Παλαμά γράφει σχετικά : «ψήφος 
αυτόν [τόν Γρηγόριον Παλαμαν] είς προστασίαν άνδρών μοναστέϋν προκα- 

λεΐται κοινή, τοϋ τε κοινοϋ καθηγεμόνος καί προστάτου τον "Ορους φημί, 

καί τών έν έκείνοις αρετή προεχόντων καί χρόνον ό δέ πείθεται ταϊς άνωθεν 
μάλλον ή ταϊς άνθρωπείαις ψήφοις αγόμενος· έκεϊ δέ γενόμενος, καί τής 
καθέδρας καί τής προστασίας έπειλ,ημμένος τών άδελφών, είς διακοσίονς 
αριθμού μενών. ..». 

Κατόπιν δέ όχι μόνον πρωτοστατεί εις τήν σύνταξιν καί ύπογραφήν 
τοϋ 'Αγιορειτικοϋ τόμου, ένθα ύποστηρίζονται αί απόψεις τοϋ Γρηγορίου 
Παλαμα, άλλά καί μεταβαίνει μετά ικανών άλλων 'Αγιορειτών ΐνα καί έκ 
τοϋ σύνεγγυς ύποστηρίξη αύτόν καί τάς ιδέας του καί εις τάς συνόδους 
άλλά καί παρά τοΐς κρατοΰσιν έν Κωνσταντινουπόλει. 

Τοιαύτη ύπήρξεν ή προσωπικότης καί ή δρασις τοϋ Πρώτου Ισαάκ, 

δέν γίνεται δμως μνεία αύτοΰ οΰτε ύπό τών ειδικών τεχνοκριτών τής μονα¬ 

στικής τέχνης τοϋ Πρωτάτου τών Καρύων, περιοριζόμενοι ν’ άποδίδωσι 
ταύτην είς τόν «ίστορήσαντα» τοϋτο Πανσέληνον, ό όποιος δμως δέν θά 
ήδύνατο νά δημιουργήση τό μεγαλούργημα τοϋτο, άν δέν ήτο τότε Πρώτος 
εις άνήρ τοιούτων αντιλήψεων καί τοιαύτης ελευθερίας ώς προς τήν έκ- 
τίμησιν τής τέχνης, δπως ό Ισαάκ. 

Διά τό πότε άκριβώς άπέθανεν ό Ισαάκ, έπιστεύετο, δτι θά άπέθανεν 
εις Κωνσταντινούπολή, δτε οδτος εΐχεν έλθει έκεΐ διά νά ύποστηρίξη τόν 
Γρηγόριον Παλαμαν, ήτοι κατά τό πρώτον ήμισυ τής πέμπτης δεκαετήρίδος 
τοϋ ΙΔ' αίώνος3. Υπάρχει όμως έγγραφον τοϋ Πρώτου Δωροθέου (1363 - 
1366) είς τό όποιον άναγινώσκομεν 3 : «τών έν τώ Πρωτάτω Έκκλησια- 

1. V/. Κ ε § ε I - Ε. Κ υ γ I ζ - Β. Κ ο γ & ή 1 ε ν, Αείεε δε Ζο§Γ3ρίιοα, Νο. 43. 
2. Βλ. I. Ό α γ γ ο υ ζ έ 5, Είδίε άεδ Ρτοίεδ άε ΓΑίΗοδ, Εε ΜΠΙέπαίτε άιι Μοηΐ ΑίΕοδ 

963 - 1963, Βίαάεε εΐ ΜέΐΕη§65, I, σελ. 425. 

3. Βλ. X ρ ι σ τ. Κ τ ε ν ά, Ή ίερά Μονή τοϋ Δοχειαρίου, Αθήναν 1926, σελ. 27. 



80 4Ιωάννου Μαμαλάκη 

σηκών Δοχειαρίον καί Ξενοφώντος έριζόντων περί τον τϊς δέον νά ϊσταται 
πρώτος έν τω στασίδια) έδικαιώθη 6 Δοχειαρίον κατά την μαρτυρίαν πολλών 
γεροντοτέρων και τον προχρηματίσαντος πρώτου 9Ισαάκ». 

Και κατά τον Χρ. Κτέναν «'Ο Ισαάκ ουτος έπρώτενσε τω 1317 και 
1333 ώς έμοϊ γνωστόν»ι. Κατά τό πρώτον ήμισυ τοϋ ΙΔ' αίώνος πάντως 
δεν άναφέρεται ετερος πρώτος όνόματι Ισαάκ οΰτε ύπό τοΟ I. ϋΕΐτουζέδ2. 

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ 

1. Ένθ’ άν. 

2. νΕνθ’ άν. 
30 - 8 -1968 

υΝΑ ΌΕΟΕΑΜΑΖΙΟΝΕ ΟΙϋΒΙΖίΑΚΙΑ 
ΌΙ ΝΙΟΕΡΟΚΟ ΒΑδΙΕΑΟΕ 

άεείΕηίΕζΐοηε ρΓεδεηίε άΐ Νίοείοτο ΒΕδΐΙαοε ο ππίΕδΐΕ δΐηοΓΕ ίηεάίΐΕ 
ροίοΜ έ ίπαηαηάαίΗ, ρεΓ Ιο ιηεηο ηεΐ εοάΐοε νΐηά. ρΜ. §γ. 321, δεηζα ίΐ 
ηοιηβ άεΙΓΕηίοτε. II εΐιε ηοη έ ιιη ιιηιαιπι ρετ δεπίίΐ Βαδΐΐαείαηϊ *. Μα Ια ρα- 

ΐεηιϊίά άεΙΤορεΓΕ δί 1ε30ϊε δίαΜΐΓε ΐη χηαηχεΓα ίηορρυ§ηα6ϋε δΐιΐΐα Βαδε άϊ 
άυε αΓβοηιεηίΐ: 

1) Νεί 8ΐιο ΡνοΙοξο, οδδία ΐη ιιηο δοπίΐο οΐιε ίΐ Βαδίΐαεε ΐη ίζτάΆ είά οοπι- 
ροεε ε πιο’ <3ί ρΓείαζΐοηε αΐΐ’εάΐζΐοηε άΐ υηα δεείία <ϋ ρΓορπ δετίίίί άα Ιιιΐ 
δίεδδο οιιγεϊε, ίΐ τείοτε ηιεηζΐοηα εδρΙϊεΐΐΕηιεηίε υηα ηιβίβίε «οοηίΓο Βε£0Ε5»1 2, 
1ε ρΓεδεηίε Ερριιηίο ε ηοη εΙΙγε. 

2) Νεί νίηάοΒοηεηδε 3 * * * * *, εΐιε εΙιΪΕηιεΓεηιο \ν ε εΐι’έ ρΓοΒαΜηιεηΐε οοάίεε 
ηηίοο, 1ε Οοηίτο Βα^οα» δε§ηε ΐιηιηεάίαΐΕΐηεηίε ει Ρτοξίιηηαζνηι άεΐ ΒΕδΐΙαεε, 

ΓηηϊοΕ ορετα άεΐ Νοδίτο οΐιε εββε 1εγ§ε ίοΓίηηα ηεϊ δεοοίί, ε §ΐικϋθΕτε ε ΒεΙ 
ηηιηετο άεί οοάϊεΐ ε άαΐΐε εάίζίοηΐ ε δίΕΐηρΕ εδϊδίεηίΐ. Ιη Ψ ί Ργοξίπιηα8ΐηί 
οεουραηο ϊ ίΐ. 269Γ-295ν, Ια τηεΐείε Ιιε ΐηΐζΐο ε ΐ. 296*, δεηζα δοΐυζΐοηε άΐ 
εοηίϊηιπίά. 

Βε ηιβίβίε, άεΙίΕ ςιιαίε ριΛΜίεΙπΕηιο ϋ ΐεδΐο ρετ 1ε ρππίΕ νοίία, ηοη δί 

άΐίΙεΓεηζΐΕ, ηεΐΐα δίπιΐίιίΓΕ ίεεηίεο - ΓείοπεΕ ε ηεΐΐα εοηεεζΐοηε μεηεταίε, άή 

1. Ωγ. Α. Ο 3. γ ζ γ ε, «Μοηοάίε ίηέάίίε άε ΝίεερΙιοΓε ΒαδΐΙ&Ιίέδ», ίη Β^ζαηΐίηοδία- 
νίεα 1968 (6ΐ6Ιϊο§Γ&βα ρΓεεεϋεηίε ηεΐΐα η. 1). 

2. Ογ. Ε. Μ ΐ 11 ε γ, «ΡΓέί&εε ά’υη αυίειίΓ Βγζ&ηίίη», ίη ΑηηυαΐΓε άε ΓΑδδοείαίίοη 
ροηΓ Γεηεοητ&βεηιεηί άεδ Είαάεδ ΟΓεεςιιεδ VII (1873), ρρ. 135- 157. II ίεδίο §τεεο έ &11ε 
ρρ. 146 -157; α ρ. 156,6 δδ. δί 1ε§§ε: τον πολίτικου τύπου προνχοι &ν ή κατά Β αγ ώ α 
μελέτη και νοήμασι καί όνόμααι καί τη επί πάΰιν ακρίβεια, νστάτας γάρ μοι καί αϋτη 
τάς τον νοός ωδίνας ελναεν. 

3. ϋ&ί&Με ά&ΙΙα βηε άεΐ ΧΠΙ δεε. &£ΐ’ίηίζί άεΐ XIV. ΟΓγ. Η. Ηπηβετ, Καίαίοβ 
άεΓ μτΐεείιίδείιεη ΗΕηάδεΙίΓίίΐεη άβΓ οεδίεΓΓείεΙιίδεΙιεη Ναίΐοηηίβίϋΐίοίίιείί, I, \νίεη 1961, 
ρρ. 409 53. (ί&εδίηιίΐε άί υηα ρδ§ίηα ρΓεδδο Η α η § ε γ, Βγζ&ηΐίηίδείιε Οείδίεδ\νε11, ΑηΐδίεΓ- 
άΆΏΛ 19672, τ&ί. 1); Α. ΟαΓζγα-Κ.· -I. Ε ο ε η ε γ I ζ, ΡΓοεορϋ Οαζαεί Ερίδίοΐ&ε εί 
άεεί&ηι&ΐίοηεδ, Είΐαΐ 1963 [«3ία«1ία ραΐΓ. εί Βγζ.» 9}, ρ. XIII. 

"Επετηρίς *Εταιρείας Βυζαντινών Σπονδών, νΕτος Λ^' 6 
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ίεηίί ρτοάοίίί εοηδίιηίΐί άεϋε δεηοίε Βίζεηίίηε, άε ΕίΒεηίο ε Οίοτ§ίο ΡεεΒί- 
ιηετε, ε ίεηίί εΐίτί. II §εηετ6 ρτεδεείίο άεί Β&δϋαοε ε φαείΐο άεΐΐε πολιτική 
ύπόθεσις, ίεοτίζζείο §ίε άε Βίοηί§ί άί Αΐΐοετηεδδο ε ςηί εττίεεΒίίο άεΙΓερροτίο 
άεΐΐε άοίίτίηε άεΐΐε στάσεις άί Εττηο§εηε. I τηοτηεηίί ίεεηίεί ρϊΐι δείίεηίί άεΐΐε 
ρατίϊίιο κοηο δίείί εριε ε 1ε εηηοίείί εΐ τηετβίηε άεί εοάίεε άεΐΐε τηεηο άεΐΐο 
δετίΒε λ Νηΐΐε άί ηιιονο έ Ιεεΐίο τίΐενετε εΐ τί§ηετάο. 

Εε ηιβίβίβ, ρίηΐίοδίο, δί τεεεοηιεηάε εΐΐε ηοδίτε είίεηζίοηε ρετ άυε ρηηίί 
εΐ τηεηο, άεί ςηεΐί Βτενεχηεηίε άίτειηο. 

ΕδδΕ δϊ άίδίίη^ηε ηεΐΐε ρτοάηζίοηε Βεδίΐεείεηε ρετ ηηε δετίΐίητε εδείηίίε 
ε άίτείίε, εΐίεηε άε§1ί εΒίίυεΙί (βοπ’ άεί ςυείί ίΐ τείοτε δί εοιηρίεεε, ε εΒε 
εΒΒοηάεηο δορτεΐίηίίο ηεϊ ρεηε£ίτίεί. (^ηί εΒΒίειηο ιιηο δίίΐε νί§οτοδο ε 
τεΐείίνετήεηίε 'εδδεηζίεΐε’. Ε)ίνετ$ο εηεΒε άεΐΐο δίίΐε <ϋ ΐεΐυηί, ο άί βτεη ρητίε, 

άεί ρτοξίηιηαδηπ άί ίίρο ηεττεΐίνο, ηεΐ ςυείί 1’εηίοτε ιηίτε εΐ πιεδδίτηο άεϋε 
ΙενίΕι, άίτεϊ άεϋε εδίΐίίε, άεΐΐε άίζίοηε. νε άε δέ εΐιε εοάεδίο ρΐυτεΐΐδτηο δΐίΐίδίίεο 
ηεΐ Βεδίΐεεε δί τίεοηηείίε, οοπιε εΒίίυεΙιηεηίε, οοη 1ε νετίείε άεί ^εηεπλ 
Όϊ εδδο οεεοττε ίεηετ εοηίο, ίτε εΐίτο, ρετ εοτηρτεηάετε ίεΐυηε εΐΐυδίοηί ε! 

ρτορτίο δίϋε εΐιε ε§Ιί ίε ηεΐ ΡγοΙο^ο ε εΒε ηοη δεπιΒτεηο εάεΐίετδί δε ηοη ε<3 

ιιπε ρετίε δοΐίεηίο άεϋε δυε ρτοάηζίοηε 1 2. 
ΑΗγο ρυηΐο ά’ίηίετεδδε άεΐΐε ιηβίβίβ έ ηεΐ Γείίο εΒ’εδδε ρηό, εηΐτο εετίί 

ΗηιίΙί, ΥΕίετε εοηιε άοεηηιεηίο άί εοδίηιηε. Οηεδίο ρηό εεηιΒτετ δίτεηο, ίτεί- 

ΐεηάοδί άί υη ρτοάοίίο ετίίίϊείοδο άί δεηοίε, ιηε §ίε άε ίεηιρο Ιο δίυάίο άεΐΐε 
ρΓοάυζίοηε άεείΕηίΕΐοΓίΕ, εά εδεπιρίο, άϊ δεηεεε ρεάτε ο άεΐ Ρδ. - ρυίηΙίΙΐΕηο, 

Βε ηιοδίΓΕίο εοηιε ρΓοάοΙΙί άεΐΐε δειχοίε ροδδεηο δεινΐτε εΐΐε εο§ηίζΐοηε δίο- 

πείδίίεε λ Εο δίβδδο νε άείίο, ε εοττε ΐη ο§ηΐ εεδο ΓοΒΒ1ί§ο οίιε δε ηε ίεηίΐ 1ε 
ρεονε, ρετ ί ΙεδΙί άεΐΐε τείοπεε Βΐζεηίΐηε, εηεΒε δεοίεδίΐεε Κ II εεδο ρτεδεηίε 

ρηό εδδοτε Βεη ϊηάΐεείϊνο. 
Εε οοηίΓονετδϊε ρτεηάε 1ε ηιοδδε άε ηη τεεί ο άΐ ετηρΐείε εοπιπιεδδο εοηίτο 

1ε δεετε ίεοηε ηεΐ §ίοτηο άεΐΐε §τεη Γεδΐε ρετ ΓΟηοάοδδίε, ίη νί§οτε ηεΐΐε 
εΒίεδε §Γεεε ε ρετίΒε Βε1Γ843. Εε ίεοηε δοηο δΐείε εοηίεηιΐηείε άε ίεΐ ΙεΓοίεο, 

ίΐ ςηείε εεευδε άεΐ ηιίδΓείίο, δοδίεηηίο άε Βε§οεδ, ίεΐ Οοδηιε. Ιη δέ^ηϊΐο δϊ 
δεορτε ίΐ άοίο, Ιετοίεο ε ίηεπιηίηείο ε ίιηρπΒίοηείο, Βε^οεδ πεδεε ε ΒΒετετΙο: 

1. Ε& 81655α Υια αρροΠ&ΐο Εηοΐιε οοιτεζϊοηι ναιίε, ρετ Ιο ρίύ δορΓα Ια Ιϊηεα. Μα οογγ6- 

ζϊοηΐ Ιια αηοΐιο αηα ηιαηο άίνετεα ε ρίίι τεοεηίε εΐιε ρεΓό ηοη έ $επιρΓ6 α§ενο1ε <ϋδίίη£υεΓ6. 
ίο Ιιο ιΐδαίο υηα πρΓοάυζΐοηε ίοίο§ταβοα άεΐ εοάΐοε, πια Βο αηεΐιε εδε^υϊίο εοηίΓοΙΙΐ άε νΐχιι 
α νΐεηηα ηεΙΓεδίαίε άεΐ 1968. 

2. ^γ., ρ.εδ., ρ. 149,5 88. Μα ηαΙίεΓεηαο ϋεΐΐα ςυε$ίίοηε εοηΊρΙεδδΐνα ΐη αΐΐτα δεάε. 
3. ΟΓγ. Η. Βοτηεεςυε, Όέεΐαηααίΐοηδ εί βέεΐαπιαίευίδ β’αρτέδ δέηέααε 1ε ΡέΓβ, 

Εΐίΐβ 1902. 
4. Ιη ΒεηεΓαΙβ ςυε$ία εδΐβεηζα έ δίαία (Ια ηιε §ϊά τΐΐεναΐα ΐη ΝίεείοΓΟ Βαδΐΐαεε. Εηοοιηίο 

ροΓ ΑάΓΐαηο Οοηιηεηο, Ναροΐΐ 1965, ρ. 12, η. 10. 

νίεηε εοδί εεευδείο άί εοιηρίίεΐΐε, ε ηεΐΐε τηβίβίε δί δοδίίεηε ερρυηίο ίείε εεεηδε, 

δίε ρητέ δη Βεδε ίηάίζίεπε, §ίεεεΒέ ΐεδΐίηιοηί οεηίεπ ηχεηεεηο. £ ερρεηε ίΐ 
εεδο άί πεοΓάεΓε Ιο δρυηίο είεδδίεο εΒε ε δΐείο ρτεδεηίε εΐ Βεδΐΐεεε: ϋ Γε- 

ιηοδο ρτοεεδδο εΐεηίεδε ρεΓ ίΐ δεεπ1ε§ίο άε^Η εΓηιοεορίάΐ εοχηηιεδδο εΐΐε νί§ί1ίε 
άεϋε δρεάίζίοηε ίη δίείΐίε, ηεΐΐε δεεοηάε ίεδε άεΐΐε §υειτε άεΐ Ρείοροηηεδο λ 
Με Γίπιροδίεζίοηε εηιΒίεηΐεΙε άεΐΐε νίεεηάε, Ιο δίοηάο δηΐ <^ηε1ε ί ρεΓδοηε§§ί 
ε§ίδεοηο, εετίε εδρτεζζε, δορΓείίηίίο, ηεΐ άεηηηείεΓηε εοίρε ε νίζί, Βεηηο 
εΙιίεΓΟ ε§σεηείο εοη 1ε τεείίε εοηίειηροΓεηεε ε εοη Γεδρεπεηζε ρετδοηείε 
άεΙΓεηΐοτε. δί 1ε§§ε, ρετ εοηνίηεετδεηε, ϋ ρεχ-ε§Γείο 15, εοη 1ε νίνεεε άεδεπ- 

ζίοηε άεΐΐε νίίε ρπνεΐε άεΐί’ίηιρυΐείο: ηοηιο Γείδο, ΙετΙηΓεδεο, ίηίπ§εηίε; 
ηιε ε ηη εετΐο ρηηίο εηεΒε εΐΐπ έ εοίηνοΐΐο: έβάμιζε και περί τά ακψεια, 

καί τοϊς των μοναχών έπιαημοτέροις την φήμην ή την αρετήν θαμά έπεμί- 

γνντο. Εεεο ηηο δ^υετάο δη^Γίηίπ^Βί άεΐΐε εερίΐεΐε. Ο’ε ροί 1ε Β^ητε άί 
Οοδηχε, ηη εεείεδίεδίίεο ε ηη εεΓίο ιηοηιεηίο εδρηΐδο, ηοη δϊ άίεε ϋ ρετεΒέ, 

άεΐΐε εΒίεδε (§ 3): ε’έ εΒί εοηΐίηυε ε ίηίϊεπτε εοηίτο άί Ιηί άορο 1ε εεάυίε, 

ε’έ εΒί Ιο εοηιηιίδεΓε ε φ ηιοδίΓε εοηιρΓεηδίοηε: νμεϊς δέ ό τής εκκλησίας 

κατάλογος πή μέν έκροτεϊτε τό τρόπαιον πή δέ καί τον πεσόντα φκτείρετε 
(§ 4). Ιετοίεο ρίΐι άί ίηΐίί, ρητ ηοχηο άί εΒίεδε, ίηβετίνε: επαιάνιζεν επί τω 
πεσόντι. Ιη Οοδίηε ηοη έ ετάίίο δηρροττε εΒε ίΐ Βεδίΐεεε εΒΒίε ίηίεδο 
ΓεβϊβητεΓε δέ δίεδδο ο ίε ρτορτίε νίεεηάε ηεΐΐε εΒίεδε ε.ροΐίΐεηε: ρτίηιε 
οηοτείο διδάσκαλος του αποστόλου ροί εοίηνοΐίο ηεΐΐε άίδρηίε ίεο1ο§ίεε 
άεΐ 1156- 57 ροί δεοτηηηίεείο, Βεηάίΐο, εδίΐίείο2. Νείΐο δρίείείο Ιετοίεο, 

ηεΐ ρίίι δρίείείο Βε§οε$, έ ΓοηιΒτε άεί δηοί ηεχηίεί, Γοτδε, ρίΐι άί ίηίίί, άί ςηεΐ 
άίεεοηο Βεδίΐίο άεί ςηείε εΒΒίετηο ηοίίζίε ίη Οίονεηηί Οίηηετηο, εοτηε 
ηηο άεί ρίίι εδρτί ορροδίίοτί άεί Βεδίίεεε 3 4. 

Ρηεδίο ηηονο δετίίΐο Βεδίΐεείεηο δί ρτεδίε άηηςηε ε ηηε Ιείίητε νετίε- 

τηεηίε ερρτοίοηάίΒίΙε, ρητεΒέ Ιο δί εοΙΙοεΒί ίη ηηε ρτοδρείίίνε ά’ίηδίεηιε, 

ηεΐΐε ηηείε εηίτίηο ε 1ε νίεεηάε ρετδοηείε άεΙΓεηίοτε ε ηοιηίηί ε εοδε άεί 
ίειηρο δηο. Επιετ^ε, άί ίτε ί δεηίίετί εορετίί άεΐΐε άβείαιπαύο, εοτηε εΐίτε νοίίε, 

1. ϋαΐ πιοηάο αηΐΐοο νΐοηε αηεΒε, πια έ ραΠΐοοΙαη; δεοοηάαπο, 1’ανβτ αίΐπόοΐίο 
αΐΐ’αοοαδαίο Ια ςηαΐίΐα 4ί ειιηιιοο 6 ίΐ ηοηιο <ϋ Βα§οαδ: Βα§οαδ έ ΐηίαίΐΐ υη ουηυοο δΐ Αίοδ- 
8αηάτο (οίϊ. αρρατ. αά Ηγροϋι.). 

2. Ογ. Α. Ο α γ ζ γ α, «υη’ερΐδίοΐα ΐηοάΐΐα άΐ ΝίοοΓοτο Βαδίΐαοε», ϊη ΒοΙΙ. Οοιηΐί. 
Εά, ηαζ. Ο. §τ. ο Ιαί. VII (1959), ρρ. 59 - 64. 

3. ΟΓγ. «υη’ορΐδίοΐα» οίϊ. ρ. 61; ν. αηοΒ© ηεΐ ΡνοΙο§ο §1ΐ αοεεηηί δεορεπΐ αΐ $υοΐ 
αννετδατΐ ο τΐναΐΐ, 152, 19 δδ.: τιολνς μοι 6 τον φθάΐ’ον δαίμοον έττέχραε καί πάντα ήν πολέ¬ 

μων ... Οιε Π ΒαδΐΙαεε υδαδδ© οοίρΐτε ρετ αΐΐυδίοηε αίΤεΓηια 6§1ΐ δίοδδο: ρτοΐ. 153,2 $. είς 
ήθος ό λόγος ένεϊτο, καί κακίαν έκόλαζεν όποια πολλά τής Γραφής, καί ήν εκείνος [ΐηί. υη 
δυο αννΟΓδατΐο, ό τής έκκλησίας πολιτάρχης 153,22] πάλιν καχνποπτος, εις έαντόν έλκων 
ώς αί σικνΐαι τά χείριστα. 
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άαΐ ΡνοΙοξο ο <13.11ο Ιοΐίοτε, Υαηΐηηιε Γοπίο άϊ ιιη υοπιο άαΐΐα νίΐα ίοπηεηίαία, 

ά&\ 03.Γ3.116Γ6 εεΓίηηιεηίε δοοηίχοδο, ίοΓδε Γεδίΐο αΙΓοΓίοάοδδΐα Ιοίαίε ίη πιαίεπα 
Γ€ϋ§ίοδ&, εοιηρΐηοίιιίο άεΐΐη ρτορπα βετεζζα: εειΊο ιιη υοηιο νοΓο ΐη ιιηα 
Βΐδηηζίο ηοη ρίίι ίηηΐο ίοηίαηα. 

310 β Α 

\ν ~ ακί. νΐΰ<3. ρΐιΐΐ. £τ. 321, δ&ες. ΧΙΙΙεχ 
\νι - \Υ ΐη Πηεζι 
\ν»ΐ — \ν 5ΐιρΓ3. Ιίηβ&τη 
\ν* = \ν ΐη ΐεχία 
\Υ™ — \ν ΐη πι&Γ§ΐηε 

3.ηί6 οοιτβεΙΐοηεΐΏ 
ν/ρε — \ν ροδί οοιτεείΐοηειη 
\Υε — \ν εχ οοΓΓεεΙΐοηε 
\ν& γ&5 — \γ αηίε Γ&δΐιτ&ηι 

\νρ «-35 = \ν ροδί Γ3.5ΠΓ&Π1 

= &1Ϊ3. ιηδηιι 
= 1ΐίεΓ& δευ 6Γ28& δευ άερεΓάΐία 

2.1X1. 
* 
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Υ π ό Θ ε σ' ι ς) 

ί. 296 Έπέχρισε μέλιτι τάς των αγίων εικόνας Ιερόθεός τις καί κατηγόρησε 
τον κυρ Κοσμά ώς κοπριά επιμιάναντος' ξνγκατηγόρησε και ο Βαγώας’ εΐτα 
έάλω αυτός ών ό μιάνας ό καί κατηγορήσας, ένεβλήϋη και εις ειρκτήν, άπελύ- 

θη παρά τον Βαγώα* και κρίνεται σννειδότος ο Βαγώας. 

5 Τό ζήτημα στοχασμός. προεμπίπτει δέ όρος, μελετώμαι τον κατήγορον. 

Προθεωρία. 

1. Τό τάς πολιτικός πλάττειν τών υποθέσεων ον τοϋ τυχόντος ονδ* οϊον 
εξ επιδρομής ενρεθήναι. τό μεν γάρ προενρημέναις κεχρήσθαι, εί και μή ραον 
εις τέχνην ξνλλαβειν, ικανώς τοϊς προ ημών έπικεχείρηταΐ' κάκεϊΰεν εξεστιν 
άπαρνεσθαι τής επιστήμης, εί μή πού τις μαλθακίζοιτο πέρα τον δέοντος, ώς 

Γ» καί την μεμασημένην τροφήν μάζαν ήγεϊσθαί' τό δ* αυτόν εύρεϊν καί διαοθρώ- 

σαι μόνης τής τοϋ Διονυσίου τελεωτάτης έξεως, μόνω γάρ έκείνω τών απάντων 
και τοϋτο Θεός έχαρίσατο, έξ ονκ οντων όντα πλάττεσθαι. τούτο) γοϋν και 
ημείς ώς εφικτόν παρακολονθήσαντες, τό παρόν ζήτημα έπλεξάμεθα. 

2. 'Έστι δέ συμπλοκή στάσεων, και τό μέν τής στάσεως καιριώτατόν τε 
10 και σκοπψώτατον κατά στοχασμόν έξ είκότων έγείρεται, τό δ3 εις τούτο 

ξυντεϊνον εις την ιδιότητα ώρικοος άφορά' δ καί προηγήσεται κατά λόγον. δει 
γάρ προκαταστήσαι ό τι αν καλοιτο τό έγκλημα καί οντω τά είκότα έποικο- 

δομεϊν, άφ ών ό φενγων εις τό προδιορισθέν έμπεσεϊταν το μέν προϋργον 
τώ λόγω ξννειδότος γράψασθαι, τό ό’ επί θύραις καί προαποδεικνύμενον, εί 

15 καί πάρεργον, ώς δνσσέβεια, τό έφύ ω ξννειδέναι τον φενγοντα διαγωνιεϊται. 
τοϋτο το είδος οϊδε καί ό θαυμάσιος 'Ερμογένης, έν οις καί περί σνν- 

εζενγ μενών στοχασμών εδίδαξεν' άλΧ ό δαιμόνιος την Τέχνην 
Διονύσιος επιπλοκήν μέν στ άσευ>ν τά τοιαντα ονομάζει, προ- 
εξενρε ό5 ότι καί άνόμοιον άνομίω συζενγννται. 

20 3. ’Επεί ο περιδέξιος ρήτωρ ονκ έν τώ διώκειν απλώς γνιυρίζεται, 
αλλά καί τώ θεραπεύειν τά εμφαινόμενα καί φνλάττεσθαι τά νφορμουντά 

Η γ ρ ο ί Β. Βα§ο&5 ΑΙεχ&ηοΙπηαδ ειχηυοίιυδ ΑΐΗ. XIII 603 5. 

6 Οίοηγδίιΐδ Η&ΙΐεΕτη&δδεηδΐδ 7 εί. ΗεπηοΒ. ίην. III11 = ρ. 158δδ. 16δ. Ηει> 
ηιο§. δΐ&ί. 3 = ρ. 56,2155. Κ&Βε 18 εί. δγπαη. ΐη Ηεπηοβ. 29 

Οοά. νΐηϋ. ρΗΗ. §γ. 321, δαεο. ΧΠΙεχ = \ν 
ΙηδΟΓ. ίηδεΓυΐ 

4 άπαρρνεσθαι \ν 



86 Αηίοηϊο Οατζγ& 

— ώσπερ καί στρατηγός ενμήχανος ονκ έν τώ δράσαι τι τους εχθρούς, άλλα 
καί τώ τους λόγους προιδεϊν καί φυλάςασθαι — φυλαξόμεθα καί ημείς τό τοϋ 
προκατεψηφισμένον χάριν δοκεϊν άμννασθαι τον φεύγοντα. ον μέντοι προσ- 

2ο επεμβήσομαι τω άνδρί — μάταιον γάρ, καί άλλως αίδοϋμαι τον Φίλων— άλλλ 
άποχαριονμαι τοσοϋτον ώς καί τον φίλον άφοσιώσααθαι, μηδέν τι των επαχθέ¬ 

στερων ονομάτων παραμιγνύς, καί τό έποιδονν καί φλεγμαϊνον ετι των δικα¬ 

στών έξημερώσαι, κηδεμόνας αυτούς της ενσεβείας άποκαλών, καί τον 
αγώνα τοντον νπέρ τών μαρτύρων ένστήσασθαι λόγων, εΐ δέ τις 

30 ακριβέστερου προσχοίη πολύ τό πάθος επί τώ κατεψηφισμένω, γνωριει καί 

ξννηγορίαν άντικρνς καί της έπ αντω ψήφον διαβολής. 
4. Άλλιά ταντα πάντα ονκ άμεθόδως, εν οις ό λόγος προς τον αλιτήριου 

στρέφεται, τά κεφάλαια έπιτηροϋσιν. ή προσήκουσα τάξις τετήρηται άνεν τών 
ελέγχων, μαρτύρων γάρ απορούντες, εικότως μετά 'τά άπ αρχής άχρι τέ- 

35 λονς τούτο έταξα μεν, τοϊς σημείοις αντί μαρτύρων χρησάμενοι, ώς καί 
καθ* ολον ήμϊν τον λόγον προβήναι καί μή διεσπάσθαι μηδέ δόξαι κατηγορεϊν 

αμάρτυρα. 

Ή μελέτη. 

Βαγώας δημοκόπος ή ψενδόχριστος. 

1. 'Άνδρες ιεροί καί τής ενσεβείας κηδεμόνες, ον τοϊς προεγνωσμένοις 
έναντιωσόμένος ήκω νυν ονι5’ ύπερηγορήσων , άνδρός, ον νμεϊς εκποδών είναι 

296ν δεϊν έψηφίσασθε, άλλ’ έτερον \ καί τοντον ιερόν αγώνα δραμονμένος, ϊνα μήτε 
τό θειον έτι περιυβρίζοιτο μηθ* ημών καταγελάν έπιχειροϊεν οι πάντα τολμών- 

5 τες οντοι καί δεινοί την ασέβειαν, οϊς γάρ τό λαθειν αυτοί παρανομονντες κερ- 

δαίνονσιν, έξ ών ετέρους γράφονται, τούτοις απάντων άνδρών αν εΐεν οι πα- 

νονργότατοι. νυν μέν ούν έξ ήμισείας ήμιν ό άθλος τετέλεσται καί τό καλόν 
ονκ ακέραιον, εΐ δέ καί (τούς) τά μείζω καί λάθρα σκευωρονμένους διαγρά- 

ψοιτε μετά τον τής εκκλησίας κύκλον, εις τό προϋπτον δέ τάς εύθννας αντοϊς 
10 έπιθείητε, τελεώτατος μέν ό άγων εσται, παντέλειον δέ καί ήμϊν τό άθλον 

προσέσται. 
2. Δει γάρ υμάς, οϊς ενσεβείας μέλει καί Θεός χαίρει τιμωρονμένοις 

ασέβειαν, μή παρά μέρος τάς τον πνεύματος αύλακας έκκαθαίρειν μηδέ βά- 

τονς μέν ώς νψικόμους καί προδήλως περικνιζούσας υπό νόμοις καί κανόσι 

29 Οειη. 18,4 34δ. Ηεπτιο§. ΐην. III 10 = ρ. 154δδ. Κ&5ε. 

22 ΐηίδΓ ονκ εί έν ίοΓί. απλώς ίηδεη (εί. 20) 
2 ήμεϊς \Υ 4 έ**χειροϊεν V/ 8 ΐηδεπιί 
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1δ κατεμπιμπράναι, τριβόλων δ*, ότι μή πολύ τι τής γής εξανίσχουσι, φείδεσθαι. 
τό γάρ ώς κακοϊς λανθάνον καί μάλιστα φυλάκτέον, δσω καί τοϋ προορωμένου 
μάλλον είς λύμην άφνκτον. [.. .] άν τις βάτους ή τριβόλονς φυλάξαιτο, 

θάττον άν τις οφιν συρίττοντα καί ταϊς σπύραις νποκνμαίνοντα προιδών έκ 
μακρον διαδράσειεν, ή σκορπίον βραχύ τι κέντρον άνατεινάμενον καί μικρόν 

20 νφέρποντα. καί το τών καταράτων τούτων, ό μέν έξελήλεγκ,ται καί διέγνοοσται 
καί προς βραχύ την δοράν προτεινάμενος έάλω λύκος επ’ αντοφώρω, έν πι- 

στοϊς άπιστος έν δσίοις έξάγιστος' ό δέ τι τον δόλων άμπίσχεται καί τό κακόν 
έπηλνγάζεται καί θαρρεί τούς έλέγχους, καί οϋτ αυτός τό παράπαν υπό δίκην 
είναι νομίζει καί τον ήδη μόνης χειρός δημίου δυσόμενον νφαρπάζειν πειράται, 

25 καί ήμϊν τήν τον πεπονθότος εταιρίαν έπεγκαλεϊ καί δι έκεϊνον έπ αυτούς 

ταντα ξννθεϊναι μαρτύρεται. 
3. 5Εγώ δέ πάλαι μέν οσα καί φίλο) προσεκείμην τάνδρί καί ώς πατέρα 

έφίλουν καί ώς ποιμένα έσεβαζόμην, όπηνίκα καί υμών έκαστος, επεί δέ νμεϊς 
τον ανδρα τής εκκλησίας άπεκηρύξατε, στ έργο) τοϊς έψηφισμένοις κάγώ. εί 

30 γονν έμέ το γράφεσθαι καί υμάς τό δικάζειν ό βέλτιστος οντος πολύ δικαιό¬ 

τερου άφαιρήσεται, εί <5’ εγώ παλαιάς εταιρείας ευθύνομαι, πώς ούκ άν αυτός, 

οις ετι καί νυν τον επί τηλικούτοις άλόντα στέργει καί, ον ώθεϊν εις βάραθρον 
έδει, τοντον ονδ’ υπό νόμοις τό παράπαν γενέσθαι θρασύνετοι; ον μάλλον ούν 
έκεϊνο τά τής έμής παρασαλεύει γραφής ή τούτο βεβαιοτέραν ταυτην ένστή- 

35 σεται. έν μέν ούν τούτο τοιοντον καί όντως άπολελόγημαι. άτι ό5 ό μέν ήσέ- 

βησεν έκδηλώτατος, ο δέ λάθρα ξννεψηφίσατο καί προύτρέψατο, εντεύθεν ώς 
άν οΐός τε ώ διελέγχειν πειράσομαι. 

4. Άλλα δει πρότερον είς αρχήν τον λόγον άναγαγόντας διατνπώσαι τά 
τής ύποθέσεως καί τώ πράγματι σνναναπτύξαι τον έλεγχον, ήδη μέν έκεϊ- 

40 νος — τό ό’ έφ οτω καί λέγειν προς είδότας περιττόν — παρελύθη τής αρχής, 

νμεϊς δέ ό τής έκκλησίας κατάλ,ογος πή μέν έκροτεϊτε τό τρόπαιου πή δε 
καί τον πεσόντα φκτείρετε. φίλοικτρον γάρ τό πνεύμα, καί δακρύειν ώς επί 
τοιούτοις έντέλλεται. καινός ούν νμΐν τότε δακρύων έπληροντο κρατήρ, ηδο¬ 

νής άμα καί λύπης απόρροια, ο ό5, ό λαμπρός υπασπιστής τον φιλανθ ροοπο- 

45 τάτον Θεόν, επαιάνιζεν επί τω πεσόντι, έπανηγύριζεν έχαιρεν, καί όπως 
κατεστρατήγησε περιττός ήν διηγούμενος* έαυτώ προσαφωσίου τήν νίκην, 
έαντώ προσαπεκλ.ήρον τό τρόπαιου, καί ώς άριστεύς έπ άκρων εβαινεν. έκ 

15 κατεμπιμπράναι δΟήρδί : κατεπιμπράναι \Υ κατεμπιπράναι ίοΓδΐί&η νοίιιεπί 
17 ϊηίεΓ άφνκτον εί άν &.ιη. γνώσιν δοπρδίί ίη ίιΐδ&πι ν&ηιϊ; μάλλον δευ ράον εχδίίίεΓ&ί 
νεπ δϊηιίΙΐίεΓ 18 οφιν συρίττοντα : εί. Ατ. ΡΙυί. 689δ. 20 ο μέν : ΙεΓΟίΚευδ 22 ο δέ : 

Βα^οαδ 25 τον πεπονθότος : δείΐ. ΟοδΓΠ&ε 31 αυτός : Β&§ο&δ 32 τον . ., άλόντα : δεΠ. 

ΙεΓοΟιειιτη 39 - 40 εκείνος : Οοδηι&δ 44 ο ά’ : ΤεΓΟίΙιευδ 

24 δυσόμενον άυβΐιιηι 34 έκεϊνο δοπρδί : έκείνφ V/ 
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τούτων άν τις τεκμήραιτο τό λοιπόν μεν τον βήματος Θεόθεν έμπνενσθήναι 
και νπερ Θεόν σνντάξεσθαι, τον δ3 άνθρωπίνοις νόμοις καί ουδέ τοντοις έπιει- 

50 κεστέροις άναρριπίσαι τον πόλεμον. επί τοντοις τον δείνα ξυνειδότος έγράφετο, 

297 άλλον ύβρεως έκρινεν, έτερον [ άπεκάλει κατάπτυστον, τούτον ήκίζετο εκείνον 
εμελλεν. ψευδή πάντα καί φθόνον προσχήματι! Ήρινννς ήν οντος τότε την 
εκκλησίαν περιχορενονσα. ονχ όντως 3 Ορέστην Ευμενίδες επί σκηνής άνετά¬ 

ραξαν ώς αυτός τό βήμα παν ξννεκνκα καί ξννεστρόβετ ονχ όντως Θεμιστο- 

55 κλής άν ίχνευε τους δσοι τής * Ελλάδος έμήδισαν, ονχ όντως Θρασύβουλος τοϊς 
περί τούς τριάκοντα έπεφνη μετά την τής Φυλής κατάσχεσιν καί την τής 
τυραννίδας καθαίρεσιν. ελνπει μεν ούν καί ταντα τους γε μετριωτέρονς ημών, 

δεϊ γάρ άπανταχή τους όπωσονν παραγβέντας οίκτείρειν, δακρύειν, πειράσθαι 
περισώζειν εϊπερ ο ιόν τε. ούτως Χριστός ημάς φιλανθρωπίαν έδίδαξεν, ώς 

60 εκείνος ό τρόπος άλάστορος δαίμονος. εί δέ πού σοι καί τό μισοπόνηρον επί 
πλέον επεζεσεν, αποσβεννντω σοι τό τον θνμον πυρ ή καθαίρεσις. τέθνηκε την 
αξίαν ^τίμένη-] λοιπόν αθάνατα, ήδη καί βαρβάροις έσπείσαντο μετά τελευτήν 
"Ελληνες, σύ δ3 ό τον Χρίστον μαθητής καί πρεσβεύουν Θεόν άνεξίκακον ελέγχη 
καί αυτών 'Ελλήνων όργιλώτερος. άντεπολιτεύσατό σοι μικρόν, ονκοϋν άπε- 

65 στνγεις, ότι καί λνπείν εϊχε' νυν δ3 άλλ3 άνήρπασται τον μέσου καί τό λυπούν 
εκποδών, ονκοϋν άπίτω καί θυμός αλόγιστος, οντω καί Δημοσθένης, ον 
παρόντα πολλΛκις Αισχύνην έγράψατο, τούτον έξιόντα τής πόλεως καί δώροις 

έτίμησε καί γράμμασιν άνεκτήσατο. ον λέγω τον Σαούλ νπνοϋντα, ον παράγοο 
τό σπήλαιον, έπέχω τον Δαυίδ τό μεγαλόψυχον. ό γάρ, μηδέ μετά τό μικρόν 

70 εκείνο άπόπτωμα τής οργής άν ιε ίς, πώς αν έτι καί λνπείν έχοντα 
μή κατά τάς Βάκχας διεσπάσατο; 

5. 3Ηνία μέν ούν καί ταντα ήμάς' ό δ\ ονδέν τούτων νπολογισάμενος, 

νβριν νβρει προσεπαντλών ονκ εληγεν. έδεδίει γάρ τήν τής τύχης παλίρροιαν, 

καί ώς ό πεσών αύθις έστήξεταν δθεν έπετραγφδει τά πάνδεινα, καί μείζω 
75 των προτέρων παρανομεϊν εκείνον διισχνρίζετο, ΐνα τάς άμείνους τών ελπί¬ 

δων άπανταχόθεν ύψέληται. ώς δ3 ονδέν ονδ3 όντως έπέραινεν, ονδ3 εϊχεν δπη 
στήσεται τό βαρύ μην ον, οΐαν επιβουλήν, ήλιε, ξννερράψατο, οίον ήρτνσε 
δόλον, ήλίκον δράμα έμελέτησεν! επί τάς πολντιμήτονς εικόνας τρέπεται, 
επί τους άθλητάς τήν νβριν μετοχετεύει, καί όπως τό κακόν έτεκταίνετο έθεά- 

50 Αναρριπίσω τον πόλεμον : (Οοηδί&ηί. αρ.) Εαδεδ. νΐί. Οοηδίαηί. 2,49 — ρ. 62,14 
005 56 ΧεηορΗ. ΗεΙΙ. II 4,1 -7 68δ. εί. 5ερ1αζι§. 1 Γε§. 26,3$δ, 70 Ατ. ταπ. 700 
77δ. Ηοπι. Οά. XI 439 

52 προσχήματι ΛΥ^ παρασχήματι XVI 53δ. άνετ άραξαν XV 
κε XV111 62 ροδί άξίαν ίοΓδίΐ&η αΙΐςιπΟ εχεΐδυηι άεδΐάεΓ3.νεπί XV (.. 
XV5! 63 θεόν ν/Ρ° θεοΰ \ν3ί υί νί(ί. 64 αυτών δεπρδί ; αυτόν XV 

61 τέθνηκ (δίε) XV1 

·) μύνη XV1 μαίνη 
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80 σασθε. ώς σοψώς [. . .] εϊδεν ώς ήκεν ό χρόνος, καθ3 ον οι ταϊς ίεραϊς είκοσι 
χεϊρας έπιβαλόντες όνάγνους εις ανάθεμα βάλλονται καί ώς άγος τής εκκλη¬ 

σίας άπορριπτοννται, καί γίνεται τούτο τοϊς ενσεβέσι πανήγνρις’ είδε καί ώς, 

εί ταντα δυσσεβών εκείνος άπελ.εγχθήσεται, τήν αυτήν γε πόντιος άποκήρν- 

ξιν πείθεται, έπενόησεν ό ποιητής τό δράμα, τήν ϋλτην έχορήγησε, μόνος νπο- 

8δ κριτής έλείπετο, άλΧ ενρε καί τούτον ονκ άμελέτητον εις κακίαν ούκ άτολμον 
εις ασέβειαν, ό μέν ύψηγεϊται τήν μεταχείρισιν, ο δ’ αποδέχεται τήν επίνοιαν, 

επιβάλλει τάς μιαρός χεϊρας, άπτεται τών άγιων ό βεβηλότατος, έπιχρώζει 
τάς ΐεράς στήλας. οϊς οϋτος νπέθετο θόρυβος, έν τοντοις καί κραυγή καί 

2?7ν δάκρυα' τέχνη τά πάντα } καί σκηνής γέμοντα. ώς περιύβρισται τό θειον, ώς 
90 βεβήλωται τά όσια! φευ τής άπάτης! ήλίκον ημάς έδελέαθε! 

6. Φεϋ τον δρόμον καί τής σπονδής, ή περί τήν αγγελίαν έχρήσατο ! 'άπτέρω 
τάχει επί τον νεόον ιεται, ιερέων όλα γένη σνγκαλεϊται περί τήν θέαν, αρχι¬ 

ερέας άθροίζει, τους τον βήματος προκαθημένους, τά τής βουλής [...], τους 
αστείος, τούς έπήλνδας- τοιοντον θέατρον σνγκροτήσας, έκπομπεύει τό τών 

95 ιερέων αίσχος, θεατρίζει τό τής εκκλησίας άγος, καί δοκεϊ [. . .] προς τήν 
ευσέβειαν, ό δέ μηδέν ξννειδώς έκείνος, πάλιν ύποπτος, εις τό πράγμα άντέ- 

στραπτο. ό μέν καθαρός ύπ3 αίτίασιν ήγετο, οι δέ τδ παν δραματονργήσαντες 
κατηγορούν έδίωκον έξήλεγχον* ό μέν νπεδείκνν τήν νβριν, δ δ\ ιόσπερ κατά 
καρδίας πληγείς, μέγα τι άνωμωξεν ό μέν αύτόχειρ ών έπετ ραγφδει καί 

100 προσήγγελιλεν, δ δ’ αυτός ών ο χορηγός καί διδάσκαλος ώς έπ άλλοτρίω τω 
δράματι άνεκώκνεν εστενεν έσχετλίαζεν. τέλος τής έξαπάτης εκείνης καί τον 

προσχήματος άποσκορακίζειν τέλιεον τής εκκλησίας ήξίου, άναθέματι βάλ- 

λειν, νπερόριον άγειν τον άσεβή τον επάρατον. 

7. Ήδη καί τινας τών θερμοτέροον έπεσπάσαντο προς τήν ψήφον, άλλ3 

105 ον τι Θεός έπεψηφίζετο καί τον ξνλλόγον παν 6πόσον άγχινονστερον ονκ έπέ- 

νενκεν, άλλα τις τών βαθντέρων καί προσεπέλεγεν. τούτο τδ υπόδημα 'Ιστιαίος 
μέν ερραψεν 3Αρισταγόρας δέ νπεδήσατο. τί ούν δ τής αλήθειας Θεός δ ποιών 
κρίμα τοϊς άδικονμένοις ; εκείνα μέν ονκ εις μακράν έπήμυνεν άδικον μένω 
τά καίρια, τον δέ τον ψεύδους νποφήτην ονκ είασε τέλεον κατορχήσασθαι. 

80δδ. δε ρππιει Βοπτίηίεα ΟααδΓ&δεδΐπιαε 3§ίίιΐΓ, φΐατη ΟΓαεεΐ την της * Ορθοδοξίας 
Ερρείΐαηί {της μεγάλης Τεσσαρακοστής); εί. τό Συνοδικόν τής ’ Ορθοδοξίας 91§. ίτ. ίτ&§. 

&<3. 429 Ν2. εχ Οοηδί&ηί. Μαη. είίΓοη. 6400 Νίε. Οιοη. 469,16 ΟΒ, &ί. 96 ό δε : Οοδίη&δ 
106δ. ΗεΓοδ. V 35, 3.1. 1085. ονκ εις μακρήν βουλευσάμενοι ήκον πολλω στόλφ ϊδΐό. 108 

80 ϊηίεΓ σοψώς [οτι σαφώς δεπδ. ?] 61 εϊδεν ΓΗ511Γ3 Ουοτιπη νεί ίπιιηι ΙΐίεΓβπίΓη εα- 

ραχ\Υ 90 **δελέασε XV 93 ϊηίεΓ βουλής εί τούς νεΓδατη ςυίηςυε ίβΓβ ΙίίεΓαηιηι, ςιαοίΐ 
1ε§0Γ6 ηεςαϊνΐ (στέφη ?) XV 95 ϊηίβΓ δοκεϊ εί προς δρ&ίΐυηι ναουυιη δερίειη Ιογο ΙΐίεΓα- 

ηπη εαραχ XV 100 προσή·γγελεν XV 101 έξ απάτης 106 ϊστιαΐος δεΓΐρδϊ : ϊσταιος XV 

109 ψεύδους XV3 



90 ΑηΙοηίο ΟΆτζγζ 

110 Τ£ δει με μακρηγορεϊν προς είδότας χά πολλά; έάλω καί, δευτέραν επιβουλήν 
ξνντιθείς, βέβηλων το βήμα καχαγώγιον άποκαλών και πλήρη θεομαχούνχων 
είναι χά άνάκχορα δνσφημών, οϋχω λαθών εις απειροκαλίαν έξήνεγκε χήν 
νπόκρισιν. άγανακχοϋσιν οί παραχνχόνχες, έπιοτομίζονόι θρασννόμενον, εις 
δεσμωχήριον βάλλονσι, (πληγάς) πολλάς ενχριψάμενοι πρόχερον, και γίνεται 

115 καχήγορος έανχον και χό πρώην εκείνο ανακαλύπτει σόφισμα. 

8. 'Όδ3 6 δεινός σοφιστής νφοραχαι τον έλεγχον καί προϋποπτενει τον 
μύστην και δέδιε μή το μυστήριον έξορχήσαιτο. το γονν παραυτίκα σύβαριν 
έδείκνυ χήν ειρκτήν και ο δεσμώτης έχρύφα. μετά μεν το βραχύ κάκεϊνον 
έλυσε των δεσμών καί τοϋ δέους αυτόν προσαπέλυσεν. αρ ον σαφής τανχα 

120 έλεγχος, άρ3 ον πρόδηλα τά σύμβολα, ώς ό μεν ταϊς Ιεραΐς σχήλαις επεβον- 

λευσεν ο δε ξννεβούλευσε καί ξννεπεβονλευσεν ; άλλλ οϋχω γεννάδας έστί κα\ 

χοιονχον αντω λήμμα έμπέφνκεν, ώς "\έπί <55| αντοϊς πράγμασιν άλισκόμένος 
πείθεσθαι" άλλ3 ετι καί θρασύνεται καί χήν από των έργων μαρτυρίαν φαϋλον 
ήγειταΐ' καί ξννειδέναι μεν ούδέν άπισχνρίζεται διαπορεϊν δέ σκέπεται, και 

125 μηδ' ακριβώς εννοεϊν υπέρ οτου δή καί γραφώ μέθα, καί που καί συχνά πννθ ά¬ 

νετα σ 'τί γάρ οδε καί προσέκρονσεν, ϊνα σννειδόχος ενθύνωμαι β ον γάρ 
είναι τούτο άσέβημα ονχ νβριν εικόνων ον θεομάχον άπόνοιαν. 'οντε γάρ 
άποφορά τις εκεϊθεν επνει βαρνοδμος, άλλ3 ουδέ των άλλως άπειρη μενών τι 

προσεχέχριπτο3. 

130 9. Δει γονν, πρώτον δπως ήσέβησαν νπογραψαμένους, ονΧω καν τις έτερος 
ξννήρατο διερευνήσασθαι. χί ονν, ώ άνδρες, εγώ φημι; εϊ τάς χεϊρας επί 

κακω τοΐς τιμίοις επέβαλε, δήλον οτι καί περιύβρισεν, οϊς δέ περιφρονεϊν 
έτόλμα πάντως ήσέβησεν. ή γονν ονκ επί χοιούχοις έφήψατο, καί το έγκλημα 
πέφευγεν, ή χεϊρας αθεμίτους έπήνεγκεν, καί χειρός δημίου δεϊται. το τόλ- 

135 μημα νυκτός επίθετο, μηδενός όρώντος έπέχραινεν" ονκονν τώ λάθρα το κα- 

κουργεϊν επεται. εί <3’ ονχ νβρις τοΰτ εστιν, άποθειασμός αν τις εϊη καί των 
ιερών άφοσίωσις. εί δέ τούτο λέγειν άτοπώτατον, εκείνο τιθέναι λοιπόν ενλο- 

γώτατον. οντος ο λόγος άπλονς άπανταχή καί δίκαιος* εί δίκαιον ονκ άδικον, 

298 εί καλόν ονκ αισχρόν, εί λυσιτελές \ {...). εις νουν έκείνοις επήλθε χρήμά τι 
140 ξένον κακίας" οντω τι ξύνθετον ονκ οιδεν ο νομοθέτης, άσέβημα τό Χοιοντον 

δ τι μη δ3 απλώς οϊδε" καί ον τούτο μόνον ήγνόησεν, αλλά καί τά ετερα. καί 
οί κακουργούντες ον παρά τούτο ανεύθυνοι, το γάρ ώς εκαστα καταλέγειν 
όσα καί δπως διαμαρτήσεται, δύσεργόν τε καί άλλως άπέραντον, δθεν όρισά- 

μενος, τις δ κακουργοον, καί τί το κακονργεϊν βούλεται, τάς ενθύνας ευθύς 
145 επιφέρει" τούς δέ τρόπους, καθ’ οϋς ασεβήσει τις, αυτοί προσεφευρίσκονσι 

114 ΐη$εηιί 117 σίβαριν \Υ 125 δη ίη οο<3. ίηοεΓί. 139 αισχρόν | ροδί λυσι¬ 

τελές βχοϊδ& ςιιαβάαιη ί1ε5Ϊί1επ*ηίιιτ 141 τά δοπρδΐ : ** \ν 143 οσα εοπρδϊ :ο** λΥ 
144 κακουργών Υ/Ρε κακουργήσεις 
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μικρά φροντίζοντες καί τών νόμων και τής έκ τών νόμων ποινής, επει και 
κλέπτην άποφαίνεται τον νφαιρούμενον τά άλλότρια, το <5 δποος απεσιωπησεν, 
εϊθ3 οτι νυκτός εϊθ3 δτι μεθ3 ημέραν, είθ3 δτι τον οπισθόδομον νπορνξας η 
τρόπον ετερον έπιθέμενος. καί τνμβοορνχίας κρίνει τον ονχ όσίοος τας τών 

150 τεθνεώτων άναρρήξαντα θήκας’ εί δ3 ώς εχθρόν τήν κόνιν εκείνος εσκεδασεν, 

εί δέ καί χρημάτων έρών, ονκ εφρόντισεν. αντόμολον οϊδε καί τον εις εχθρούς 
άποδράντα, τον δέ τον δρασμον τρόπον ονκ έπολυπραγμόνησε. πώς ονν υμάς το 
τής τό?ι.μης καινόν έξαιρήσεται," μάλλον μέν ονν, καί ώς κακίας καινοτερας 

έφενρεται, καινοτέραν καί τήν τιμωρίαν νφέξεται. 
155 10. ηΟ τι μηδ3 άν νομοθέτης νπώπτενσεν, ύμϊν πεπανούργενται. ο μέν 

πρώτος άεθλος έκτετέλεσται καί διήννσται, καί ώς δνσσέβημα τό κακούργημα 
δέδεικταί" δτι δέ καί τής τούτον γνώμης έξήρτηται, λοιπόν άν εϊη λέγειν και 
ό λόγος προς δ τι καί τήν αρχήν προνθετο τρέφεται, αλλά και παλιν οντος 
άγανακτεϊν σχηματίζεται" μή γάρ, οϊς έθεομάχησεν έτερος, αυτόν προσηκειν 

160 ενθύνεσθαι. άλλα τί καί σχετλιάζεις ; τί καί βαρνθνμεϊς, δτι προς σέ μοι ό λόγος 
μετέστραπται καί, ών οντος έτόλμησεν, επί σέ καί τήν σήν κεφαλήν περιάγω 
τον κίνδυνον ,* ουτος εχρησε τάς χεϊρας, σύ τήν νβριν έσκαιωρησας" οντος 
τον άθλον ύπέστη, σν προς τήν τολμάν έπέρρωσας. καί δει τον αλείπτην ονχ 
ήττον ή τον αθλητήν αίτιάσθαι. επησκήσω κατάρατος τον κατάρατον εις 

165 αναίδειαν, καί δέχον τον ώς επί τοιούτοις στέφανον, ώς καλόν νμϊν τό παγκρα- 

τιον! καινόν τρόπον σν μέν κατά μαρτύρων νπείληφες, ό δέ τάς μαρτύρων 
στήλας έπήλειφε. παράδοξον νμϊν τό στρατήγημα" σν μέν τον έπι τ οϊς μαρ- 

τνσιν νφηγοϋ λόγον, ό δέ κατά μαρτύρων σκιαμαχιών ώπλιζετο. οσς εγω 
τής νίκης αιτιώμαι τον στρατηγόν μάλλον ή τον υπασπιστήν, ούτως εν παλαι- 

170 σταϊς έδίκαζον οί Δελφοί, ούτως έν παγκρατισταϊς έν πύκτεσιν εν σταδιοδρό- 

μοις έν απασι. διά τί; δτι ό μέν άλείπτης καί ό στρατηγός άρχιτεκτονονσιν, 
οί δ3 ύπείκονσιν. ομοιον, ώς εϊ τις ξίφος έπανατεινάμενος παίσειε τών τινα 
πολιτών" κάντανθα γάρ ό μέν έκίνησε, τό ό’ ώς οργανον νπηρετησεν. ει <5 ενταύ¬ 

θα τό τήν πληγήν είργασμένον άψυχον, άλλά καί στρατιώτης καί ξίφος καί 
175 άθλητής πάντα ετεροκίνητα" αποτρόπαιον δέ καί σίδηρος λνθρον άποσταζων 

άδικον, καί τις Ιδών άπεσείσατο. διά ταϋτα ούτε τον κακώς νπηρετησάμενον 
άπολύσομαι τής ευθύνης καί τής γραφής, καί τον νποθέμενον τά παράνομα 

■πολύ μάλλον γεγράψομαι. 
11. Ξννίστορά σε τής μιαράς έπιθέσεως, ονκ αντόχειρα τίθεμαι. ονκ 

180 έπεχείρησας, άλλ3 έπενόησας" ονκ έξέτεινας τήν δεξιάν, άλλά τον νουν προε- 

157 τούτου δοίΐ. Β&§οαε 

149 όσίως Λνρ>= ώσίως \Υ3ε υί νΐ<1. 158 τρέψεται δοπρδΐ : τέρψεται \Υ 160 αηί© 

βαρνθνμεϊς νβπ $ίηιΐ1. καί δΟΓίρδίί άείη οΜίίΐεΓ&νίΐ 166 καταμαρτνρών \Υ 
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29& ξέτεινας. [ εϊ και γάρ ονκ ένήν άλλως έξαμαρτεϊν, εΐ μή καί τό δεινόν αύτο- 

χειρία τολμήσει τις, Ισως άν τι και λέγειν έδόκεις. επεϊ δ' οί βαθεΐαν την 

άλωπεκήν επισείοντες■ τάς μεν χεϊρας έπέχονσι, τάς δέ βονλάς έπιτείνονσι, 
ματαιον τούτο σοι προς απολογίαν, ονκ ίσχνρόν εις παράκρονσιν. ονκ ακούεις 

18δ τής κωμωδίας τιθέμενης Γτό) μεν χειρ3 εν Αίτωλοΐς, ό δέ νους έν Κλωπι- 

δών* ; τί άν αυτή τοντο βούλοιτο ; ή δτι και τήδέ πον παρόντας έτέρωσε 
κακουργεϊν ού παράδοξον ; 

12. Αλλα τής προτερας αγωγής ως Ιεράς άγκυρας προσεπιδράττη’ μή γάρ 
είναι τον οντω βεβιωκότα μηδ απλώς έθελήσαι τηλικαϋτα παρανομήσαι. καλώς 

190 ονκ αποποιούμαι την εκ των έργων συνηγορίαν. ονκοϋν έπιβεβαιοϊ σοι τό 

παρόν τα προειργασμένα τά προβεβιωμένα, και βίον δλον έχεις κατήγορον, 

άξιώ δέ υμάς, ώ άνδρες, έπει προς τούτον έμπέπτωκα τον λόγον, μή με φιλο- 

λοίδορον μ?]δέ σκαιόν άλλοις νομίσητε. περικρύψαι μέν γάρ, ώς άν οίός τε ώ, 

πειρασομαι τα πολλα' ει δε τι και· περιπλέκειν ον δίδωσιν, ούχ ό βιασθεις 
195 εξειπεϊν, αλλ ο δράσας άπαρακαλνπτως, αίτιος. τοντω πατήρ μέν ήν πένης 

τήν τύχην, θαλαττοκότος την τέχνην ού τριηράρχης ού κυβερνήτης, άλΧ ουδέ 

τριηρίτης τό φαυλότατων ή θαλάμαξ, οϋς ή κωμοβία διαπαίζει - πολλοϋ 
μέντ' άν ήν άξιος, εϊ τούτον έπλήρωσε τόν κατάλογον — άλΧ από λνπρών 

ίχθυδίων έναριζόμενος τήν τροφήν άκάτιόν τι δν(σ)σελμον, έπί μισθώ καί 
200 τοντο, έρέττων. μετανάστης ώς έπίπαν άλλοτε άλλην των πόλεων έπιπλέων, 

τελενταϊον επί τήν Διογένους χωρεϊ καί πέλαγος ίχθυοτρόφον επί μακρόν 
άναπεπταμενον ίδών, πώς άν εϊπη τις, εχωροφίλησεν έκεϊσε καί γυναίκα ήλπι- 

σεν, άγαγέσθαι — τω τέως γάρ ώκνει καί ονκ έθάρρει τόν γάμον — άλΧ ή 

Τύχη καί πάλιν άντ έπνευσε καί άλλοτρίας όλκάδος έπιβάς έπί τους 
205 Βοσπορίονς βαρβάρους έπλευσε, λιμός δέ καί γαστήρ ήπειγεν. ού γάρ έκάλει 

Θεός ώς πάλαι τόν ’Αβραάμ, ϊνα τόν καλόν Ισαάκ άντιδοίη τής πίστεως, 

άλλα τις δαίμων αλαστωρ, ϊνα θυμό βάρβαρον Σκνθην ή ψυχρά Μαιοπις μαιεν- 

σηται καί τό βήμα παρεισδνς, ταχύ των Σκυθών έρη μίαν έργάσηται, 

πή μέν ώς δνσηκόους τούς υπηκόους διαιθούμενος, πή δ’ αύτοϊς τοϊς τών 

182δ. εΓ. ΖεηοΒ. I 93 — ΟΡΟ I 30,9δ. Αν ή λεοντή μή έξίκηται, τήν άλωπεκήν 
πρόσαψον : άν μή φανερώς δννη βλάψαι, πανουργία χρήσαι 1845. Αγ. ες. 79 (ό νους δ)’ 

197 θαλάμαξ Αν. ταη. 1074 201 δίηορεδ 202 εΓ. ΡοΙΙ. IX 13 χωροφιλειν παρά 
Άντιφώντι (5 - 5,78) ΊΊι&Ι. ερ. 1,12 ΗειεΙιεΓ (= Οίο£. Β&βΓί. I 44) 2033. Οΐίίοηΐίΐεΐι. 
3ρ. δίοί). IV 41,29 = IV 937,1 Ηεηδε τοϊς ενπλοονσιν άντιπνενσασ* ή Τύχη — άπαντα σνγ- 

χεϊ 205 εΓ. 207 206 3ερΐυ32. §οη. 12,1. 15,4 (22,12) 208 Αγ. Αείι. 704 Μ&ο&γ VII 
66 = ΟΡΟ II 208,35. 

181 κα'ά δετίρδΐ : *** \Υ 183 άλωπεκήν Ψ 185 τώ \¥ρ^ τόν 189 είναι 
δοτΐρδί : Ιεεί. εοϋ. ίηεεΓί. 193 νομίσητε \ν»ι νομίση Υ/ΐ 199 δνοελμον V/ ιιί Ηογπ. 
ευσελμος 
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210 ιερών προκαθήμενος κακάβουλ.εύων καί μνρία δνσφημών καί κ ιν ώ ν τ ά 
ακίνητα. 

13. Ηχούσατε δπως από Σκυθών τό πείσμα τον γένους έβέβλητο, Σκυ- 

θιδα μητέρα εντυχησας, και λιμοϋ πόρισμα γεγονώς καί λνπράς τροφής πάρ¬ 

ε μπά ρεύμα. τόν δ" εντεύθεν έκφϋντα καί Χρίστομαχεϊν έθέλειν ούδέν άπιστον. 

215 εϊτα καί τόν παΐδα έπαγόμενος ό πατήρ επί τήν Μεγαλόπολιν παλινοστεΐ, 

καί, τρέφειν ονχ ο ιός τε ών, άποπροσποιεϊται τό πατήρ είναι καί φέρων εγχει¬ 

ρίζει τώ μητραδέλφην, πένητι μέν δντι καί τούτο), φιλήσειν δέ άλλως υπεσχη¬ 

μένο) καί όσα καί παιδός έπιμελήσεσθαι. δ δέ γραμματοδιδασκάλου εκδίδωσιν. 

ως δ αμφι το μειρακιον εφθασεν, υπηγγε(Χ)λέ τι καί ώρας καί ήν αίμύλον καί 
220 λαλιαν ησκει και πανθ , οϊς αγαλλεται τό φιλόκαλον, έπετήδενεν. έπεί 65 εν- 

πρόσωπος άμα καί φιλάνθρωπος έδόκει καί τή μητρί όμοιος, όρα τών τινα 
ξννηλικιωτών όφθαλμιώντα καί θεραπεύει τό πάθος, εντεύθεν αύτώ τά τής 
εταιρείας αλντα. τις την καλήν εκείνην ξννωρίδα ήγνόησε ; τις ονκ έθανμασε 
τής φιλίας , τις ον Μολιονιδας εκαλεσε — ξυμφνεϊς άλλως όρων ήπερ ό μύθος 

225 έτερατενσατο — έπί τοσοντον άλλήλοις ξννεδέθησαν καί ξννετάκησαν καί ώς 
εις έν ξυνεκραθησαν ; αλλά τί τοϋ φιλονντος άπώνατο ; προνχων εκείνος τήν 
ηλικίαν ένέσπειρεν αύτώ μνρία των μαθημάτων, παιδοτριβών όσημέραι καί 
ώς ήδιστα έξα ακουμένος, ώς ό’ ήκεν όψέ ποτέ καί χρόνος ό τοϊς καλό ϊς 
επίβουλος, ονκ έπαθε τό των πολλών ονκ άπείπατο τήν εταιρίαν ονκ 

230 έκαρτέρησε τήν διάζενξιν, άλΧ έρωτι τής ύπ έκείνω διατριβής καί, ώς άν 
299 νφ έταιρω ) καλώ τε κάγαθω μένη παιδαγωγού μένος, έπιτολμά τι καί παρα- 

βολώτερον άνανδρίαν εαυτού καταψηφίζεται καί υποπίπτει τοϊς τέμνονσι, 
πάντα πάσχειν καί παρά φνσιν δονλενειν ένθα |το κέρ·\ ούκ άποκνή. 

14. Άπείρηκα περιπλέκων, ώ άντρες, νή τήν ΐεράν Σωφροσύνην καί οϋς 
235 υμών υπέρ σωφροσύνης^ πρεσβεύετε νόμους, καί ούκ οϊδ’ εϊπερ ήντιναούν 

έμφασιν παραλέλοιπα. άρ’ ούν μοι δοκεΐτε κίναιδον αυτόν ειπεϊν; όδ’ εται¬ 

ρικός καί μή τώ σώματι καθαρένων, εϊτα έπιπηδήσας τω βήματι, πώς αν 
οϋτος ορθή γνώμη περί τό θειον φέροιτο ; ή τίνος, καί τών άτοπωτάτων, 

άποσχέσθαι βονλήσοιτο ; ή πάντα τολμητά τοντω έσται, πάντα ευεπιχείρη- 

240 τα; φόβος τά θεία 'τοϊσι σώφροσι βροχών ’ ό δ\ οϊς έφθην είπών, ένοχος 

210δ. ρΓ0ν. ακίνητα κινεϊν Ογ££. ΟγρΓ. I 62 = ΟΡΟ Π 62,1$ (.. .άτι μή δει 
κινεϊν μηδέ βωμούς ή τάφους ή όρους) 224 ΜοϋοηίΟ&ε: ΕυδΙ&ίΗ. Οά. 1686,45 ζά Ιί>γο. 

Γγ. 4 Ρα§ε (εχ ΑΛ. II 571 - 58&) | άλλως ... ήπερ ...: δεϊΐίεεί ηοη γεγαώτας έν φέφ — άργυ- 

ρέω 1.1.)! 225δ. εΓ. Ρ1&1. βγηιρ. 192ε 228δ. ΡΙ&ί. 15ΐ0. 203(3 232 εί*. ίαεΐαη. δ>τ. 
26 — ΠΙ 353,19δ. 1<ιο. 240 δορίι. ΡΗίΙ. 304 (σώφροσιν) 

2168. έγχειρίει \Υ 219 ίηδεπιϊ 231 μένη ψρε μένει Ψ™ 233 κερ****** \ν 
233 άποκνεΐ ΓογΙ. δεπΐ). 235 νμ*** V/ 
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ών, εικότως καί τότε των άδντίον [. . .] έτόλμησε. και νυν, ανόσιος έν όσίοις, 

άθεμιτονργεϊν ούκ άπώκνησε τά μέν τής προτέρας ηλικίας και δή τοιαντα και 
οντω νεανικά, τά δ’ εφεξής και όσα εις άνδρας ήκιον έπολιτεύσατο. έπιπόλαιον 
μέν τις ίδών και μή ξυμβαλών τό πλάσμα καί την νπόκρισιν, θάττον &ν έπε- 

245 φώνηϋεν 'άνήρ δό* ούκέτ αυτός εκνενει πάλιν . βραχύ δ* έπιστήσας και 
καταμαθών, ταχύ παλινωδίαν αδοη> άνταπεφώνησεν «'έστι δ’ ή πάλαι γυνή*’ 

ον γάρ τον τρόπον, αλλά τό σχήμα εξήλλακτο». 

15. Αύτίκα περί τους νεώς ένδιατρίβειν άρχεται, πλέον ήπερ οι των 
νεωκόρων επιμελέστεροι, καί, τους οφθαλμούς ώ σ ε ί κ έ ρ α ή έ 

250 σίδηρον ταϊς ίεραις είκοσι έπερεισάμενος, νπεψιθύριζέ τι λεπτόν συχνά 
έπϊ γόνυ πίπτων, δακρύων, θεοκλντών’ πάσι τρόποις τό θεοσεβές δοκεΐν 
είναι θηρώμένος, μηχανάται καί τό ευπροσήγορον, υπέρ οτον δέ τό προσω- 

πεϊον τούτο έπλάττετο; είδε, βαθύς ών την κακόνοιαν, ώς απασιν οΐς αρετής 
μέλει καί θεοσεβείας μέλει, καί τά ιερά έσφοιτώσι καί γίνεται θέατρον εύσε- 

255 βουντών τό τέμενος, εϊ γοϋν τόν τε στάσιμον εν προσευχαΐς έπιδείξαιτο, καί τό 
φιλοπροσήγορον έπιτεχνώσαιτο πραεϊαν καί μειλίχιον κερασάμενος την φωνήν, 

ράον άν δελεάση τούς άπλονστέρονς. έθάμιζε καί περί τά σκηνεϊα, καί τοϊς 
των μοναχών έπιϋημοτέροις την φήμην ή την άρετήν θαμά έπεμίγνντο. άλλο 
τούτο δέλεαρ' εγκράτειαν τε γάρ ένάκριζε καί τό άπράγμον έθανμαζε καί 

260 λαχαν(ον)ηφαλίαν έπήνει καί νδατος έσπα. έκ τούτον καί την προτέραν 
κακοφημίαν άπεσκευάσατο καί τις αυτόν λόγος καί περί τά ανάκτορα έρρει, 
των μοναχών ώς είκός διαπορθμενόντων. ον γάρ ήμέλει περιών όπόσονς ήδει τού¬ 

των αυλικούς και οίκότριβας. 

16. Τοιοϋτον αυτόν τον βίου τό πρόσχημα, τοσοντον τό δολερόν καί 
265 πολύτροπον! υπέρ τόν χαμαιλέοντα δεινός έναλλάττεσθαι, υπέρ τόν Άλκι- 

βιάδην τοϊς προσπεόοϋσιν ευφυές έναρμόττεσθαι. χθες μή δυσήνιους είναι 
τούς υπό χεϊρα έδίδασκε, καί σήμερον έπϊ τόν αρχιερέα πάντα δόλον καθιεϊς 
ούκ αϊσγννεται. μή χρημάτων ένεκα προ μικρού στασιάζειν ένομοθέτει, καί 
νυν επί χρήμασι πάντα πράττων πεφώραται. εις ασέβειαν έλοιδόρει προ τον 

270 θρόνου καί τής αξίας, καί μετά βραχύ την φωνήν άλλαξάμενος απεκάλει φιλό- 

χριστον, μικρόν αύθις καί προς τήν προτέραν χωρει δυσφημίαν, ώς οι κύνες 
επί τόν εμετόν, πονλύποδος οργήν ι σ χ ε ι κατά τήν ποίη- 

2465. Ειιγ. Ογ. 129 (εί. Ρΐυί. Αίε. 6) 2493. Ηοιη. 05. XIX 211 265$. Ρΐυί. Αίε. 
23,45. εί. Εευίδείι αά Ογ€§. ΟγρΓ. Εεΐ5. III 32 (ρΓον. χαμαιλέοντας εύμεταβολώτερος) ~ 
ΟΡΟ II 90,3$. Αροδί. XVIII 9 = 719,185. 26555. εί. Ρΐιιί. Αίο. 2,1 2718. Ογ€§. 0>Τ>γ. II 
83 = ΟΡΟ I 366,1 2728. ΤΙιεο^η. 215 (πονλνπον όργήν ϊσχε πολνπλόκον, εί. Οΐθ8εηΐαη. 

I 23 = ΟΡΟ I 184,165.) 

241 $αρΓ3. άδυτων αΐίςυκί \Υ, ηυοοί ΙεβεΓΟ ηεςυίνί (κατ>?) 257 σκενεΐα \Υ 258 έπι- 
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σιν. 'επί τόν εϋ πράττοντα τοίχον αεί, κατά τήν παροιμίαν, μεταπηδά, 

τύχης άνδράποδον καί φοροΰ πραγμάτων δονλ,ος, άνθρωπος κύβον πολνπτω- 

275 τότερος, τον Ενρίπου παλιντροπώτερος, μόνον αρετής χρώμα έπιμορφα- 

ζόμένος, χολοβάφινος ον χρυσούς τήν ευσέβειαν, ούκ επαινεί τό γεν- 

ναϊον Αισχύλου το "μή δοκεΐν αρ ιστός, α/Α’ είναι θέλειν άποφαινόμενον, τό 
Εύριπίδον βωμολόχον άποθανμάζει "τό δοκεΐν, καν οπή τής αλήθειας’ άπο- 

δεχόμενον. 

280 17. Εϊτα, ώ κατάπτυστε, τοιοντος ών καί τοιαντα βεβιωκώς, τά προ 
τον σοι πεπολιτενμένα παοάγειν ούκ έρνθριας; από τούτων άλίσκη μάλλον 

299ν ώς ονδέν άν ήν σοι των αίσχίστων άβούλητον. \ πάλαι τόν δείλαιον νπεκάθον 
καί νυν, καιρόν δραξάμενος, έπέθον. εκ μακρον τό μίσος έτρεφες καί δήλος 
ής έπικρατεύσων, εί καί τύχη ξννάροιτο. ύφωρώ τήν τής έπιτιμίας έκπτω- 

285 σιν, νπώπτενες καί χρημάτων αποβολήν, προσυπώπτενες καί δσα 
προς νβριν δεινά καί σγέτλια. τί <5’ άν μή προς άμυναν έπενόησε Σκνθική τις 

φύσις απονενοημένη καί θανατώσα; τί δ’ ούκ άν έπήνεσεν εις εχθρόν ζημίαν, 

ήκον καί θυμόν έμπλήσαι δυνάμενον έλλεβόρου δεόμενος άνθρωπος; 

ώς από Μαιώτιδος ψυχρός τήν αγάπην, τήν πίστιν ψυχρότερος, μόνον τόν 
290 θυμόν εμπύριος. εί δε καί σαν τόν έπληττες τήν κ α ι ρ ί αν, μάλλον 

οΐς θεομαχεϊν έπεβάλλου. Σκυθικόν σοι καί τούτο καί συγγενές* εκείνοι 
λοχώσι τόν εχθρόν άν δέ καί μετά τό δράσαι δεήση παθεϊν, ούκ αχθονται. 
προσέτι καί θυμός, εις μανίαν έκκνλισθείς, ούκ οϊδεν άκριβωλογεϊσθαι προς 
άμυναν, τρίτον δ τι μηδ’ άρχαιόπλοντος εϊ τήν ευσέβειαν, άλλ’ νποσκάζεις 

295 τά μητρόθεν περί τό σέβας, καί δέδια μή τόν Άκινάκην τιμάς καί άποθειάζεις 
τόν Ζάμολξιν. Χριστός δέ σοι καί τά Χριστού πρόσχημα καί προσωπειον 
καί Σκυθικόν περίκρνψις. τί γάρ καί τών τού Χρίστον ζηλώσας έχεις; τό φιλάν¬ 

θρωπον; αλλά τό φιλάληθες, αλλά το μή προς όργήν εύέξαπτον, αλλά το μή 
πάντα τολμάν έθέλειν έπϊ χρήμασι; πάντα σοι ταϋτα Γκενή μακαριού, καί 

300 τοϊς λόγοις τρισόλβιο, τοϊς <3ε έργοις άνόνητα. 

18. Πολλάκις βούλεται τις άνοσιουργεϊν, άλλ% ίδιον ώς ούκ ενεπιχεί- 

273 Αγ. γηπ. 537 (προς Ιοεα επί εί μετάκυλίνδειν Ιοοο μεταπηδά), νβΓδίΐδ ΐη ρΓον. 

ίΓαηδΙ&ίυδ (εί. 3ιιί<3. δ.ν. δυο τοίχους) 275 εϊ. Αεδείιίη. 3,90 τέλειους τραπόμενος τροπάς 
τον Ενρίπον ΡοΙΙ. VI 121 Οίο§εηΐ&η. III 39 = ΟΡΟ I 222,15. 276 ΟοηδΙαηΙ. Μαη. εΐιτοη. 
4770 277 ΑβδεΗ. δερί. 592 (μή) ον γάρ... θέλει) 278 Ειιτ. Ογ. 236 (καν άληθείας 
άπή) 285 Ατίδί. είβ. Νίε. 1115α 21 288 εί. Ηοιϊι, Οά. XVII 603 290 εί. Αεδείι. 
Α§. 1343 εΐ ΗεΓοά. III 64 295δ. Αείηαεεδ αρικί 8ογΐΗ&δ ργο άεο 5&5ϊίυ5: Ειιεϊαη. Τοχ. 
38 = II 288,Ιδδ. Ιαε. | εί. Ιιιρρ. ΙΓ3£. 42 — II 371,22δ. Σκνθαι μέν 5Λκινάκη θύοντες καί Θρα.- 

κες Ζαμόλξιδι εί δεγΐΐι, 4 = 1 406,23$. προς Λκινακον και Ζαμόλξιδος, τών πατρώων 
ημών θεών 299 Ευεΐαη. Ηεπηοί. 71 = 1 381,285. Ιαε. 

282 πάλαι δεπρδί : τι**** \Υ 284 έπ**κρατενσων V/ 288 έλεβόρου \ν 
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ρητόν, έπέχεται. το δέ σόν τούτο πολλήν όσην άποφέρεται την δυσχέρειαν* 

εύρες τον ξνλληψόμενον και κολοιός π άρ κολοιόν ίζήσας ξννερράψω 
την επιβουλήν τον αυτόν ϋοι φόνον νπέτυφε, την αυτήν δν(σ)θεΐαν υπέτρεφε, 

Β05 καί, σου τής ξνμβονλής οϊά τίνος δραξάμετος πνεύματος, ταχύ τον πυρσόν 
έπϊ μέγα ήρε* και ό ταλαίπωρος εκείνος ύφ* υμών αύθις έπρηστηριάζετο. εί 
δέ 'τόν όμοΐον ποτϊ τον όμοϊον άγει θεός\ αλΧ υμάς ον θεός τό τηνικαντα 
ξννήγεν, Έριννύς δέ τις θεομάχος ξννήγε. έρημα τα. μαρτύρων προνκειτο καί 
σχεδιάζει την ϋβριν. έξην και ννκτός μέσης καί περί π λ ήθονσαν 

ΒΙΟ αγοράν, βούλησις ήν τό πάσαν ξννειληφός την δυσχέρειαν. άλΧ 6 τρόπος 
νμϊν καί τούτο ράον έποίει, ώς τό γε δύνασθαι ταντόν καί την δεξιάν προτει- 

νόμενον βραχύ τι προσεπιχρίσαι τον μέλιτος. ή μέγα καί ονκ εύπόριστον 
τό άνάλωμα' εϊ δέ 'τοιοντος έκαστος οϊσπερ ήδεται ξυνών , ονκ άπίθανά μοι 
τά τής κατηγορίας ουδέ ψιλή τις υπόνοια καί μάταιος στοχασμός έξ ονκ 

315 δντων πλαττόμενος. ύπερεφίλεις καί προτού τον άνόσιον, έκοινώνεις τοντω 
των απορρήτων, πάντα ξννεπεβούλενες καί ξννεπεχείρεις. ννκτός περί την 
σήν οικίαν εφοίτα, μεθ" ημέραν ξυνδιέτριβε λόγους, ονς μέν αυτός διεπόρ- 

θμενεν, ονς ό’ από τής σής περινοίας έδέχετο. κατηγορίας άμφιο ξννετίθεσθε. 

6 μέν προύβάλλετο, σύ έπεμαρτύρεις' οΐονς οϊμοι πρωταγοηηστάς τής 
320 εύσεβείας εϊδεν ήλιος! ύποπτον καί τον αγώνα εκείνον εϊργάσασθε. έπεϊ δέ 

καί 6 άϋλος τετέλεστο, τίς αν εϊποι τάς δεξιώσεις, τά φιλίτια δείπνα, τάς 
φιλοτησίονς κύλικας, ας άλλήλοις χανδόν προνπίνετε, τους κροταλισμούς 
τάς άναβακχενσεις, τους έκεϊθεν αναβράζοντας γέλωτας, τήν ακόρεστου 
ηδονήν, τους επινικίους παιάνας; τάχα καί νπωρχήσασθε παράφοροι 

325 καί μ ε θ ύ ο ν τ ε ς, οι τής εκκλησίας τρισαριστείς, οι τριταγωνισταί τής 

πίστεως! 

19. Βραχύς έρρύη καιρός καί τον ξνναθλητήν καί φίλον ξνμπότην εις 

μέσον παρήγες, ό έξετραγφδει τά περί τούς μάρτυρας, έπεί δέ καί τίς ό 
σκαιωρήσας έπύθοντο, ξυνεπνεύσατε πάλιν κατά τον δυστυχούς καί μιά- 

303 ρΓον. Απδί. εί5. Νΐο. 1155α 34 (πάρ]ποτί) οί. αά 307 307 Ηογπ. 05. ΧΥΙΙ 218 

(τόν ομοιον άγει θεός ώς τόν ομοιον) οΓ. Απδί. 1.1. Εειιίδθ5 - 3οΗηεϊ(5ο\νϊη αά Ογο£. Ογρη ί 
15 αεί κολοιός προς κολοιόν : καί’ ’Λεί τόν όμοϊον άγει θεός προς όμοϊον = ΟΡΟ I 350,18δ. 
309δ. Χεηορίι. αη. I 1,8 313 Ειιγ. ίϊ. 812,9 Ν2, εχ Αε$ο5ίη. 1, 152δ. δθ<1 νν. 7 - 9 ρΐαπηιίδ 
$εποΓΐΐΓη αείαΐυηι §Γίΐηιηι&ΐϊοΪ5 ίϋεηιηί ίη Οεΐϊοίίδ 321 εί. δυκί. δ.ν. Λυκούργος, φιλίτια 
ΕιΐδίαΐΗ. 1413,23 321δ. οΓ. ΑΙεχ. ΐτ. 291 Κ. οχ Αί5. XI 1065 φιλοτηαίαν σοι τήνδ’ έγώ... 
κύλικα προπίομαι Ευα&η. ΗογιώοΙ. 11 = 1 341,22 Ιαο. 324$. οΓ. ΡΙαΙ. !ε§. 775(1 σπείρειν... 
παράφορος... ό μεθνων 325 τριταγωνιστής <3ε ΑεδοΗίηε ϋειη. 18,209 

304 ίη$επιΐ 306 υμών $οπρ$ΐ : ημών \Υ 307 υμάς δοπρδΐ : ή μάς \Υ } ον Υ/Ρ^ α.τη. 

ονκ \Υ3ε ιαί νίΟ. 308 θεομάχος \Υε 309 περιπλήθουσαν \Υ 311 νμϊν δοπρδΐ : (εί ίη 
ηιαΓ§.) ήμϊν \Υ 319 οΐονς δοπρδΐ : οΐονς \Υ 325 τρισαριστείς \Υρε α.ΓΠ. 308 θεο¬ 

μάχος \Υ« νπεραπιστεϊς \Υβε 
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330 στορα των άγιων άποκαλεΐται καί τρισεπάρατον καί ψευδό χριστόν, ώς δ* αυ¬ 

τό χειρ τον κακού μετά μικρόν ό κατήγορος έξελήλεγκτο, καί περί ψυχής 
έκινδυνευσεν, ον προνδωκε τόν ξνναριστέα τόν ξύμμαχον, αλλά, καί υπό 
φρουράν δντα τά Σνβαριτών έκαρνκενες' εϊτα καί των δεσμών ύπελύσω. 

300 ωπό τούτων έγώ σε ξννειδότος γραφόμενος, τοσούτοις ] τεκμηριούμαι τό 
335 δύσθεον. άλλος άν σε καί μόνης τής προς αυτόν εταιρίας έκρίνει, ήρκει σοι 

προς κατηγορίαν καί τό πριν εις ταϋτα έμπεσεϊν. φίλων τό δέ καί προσιέναι 
σοι πρώτιο καί μηνύσαι δήθεν, τούτο ον ξύμβολον εναργές τον ξννασεβήσαι 
θείη τις; τό δέ καί διιπτάσθαι, δικαίως κινδννεύοντα περισώσασθαι, ονκ εις 
έλεγχον τού ξυνάρασθαι; σύ καί τοϊς προτέροις υπεύθυνος καί τοϊς μέσοις 

340 ένοχος καί τοϊς τελευταίοις υπόδικος, εί μή τρυφάν έχαρίζον, καί καθει(ρ)- 

γμένω μικρόν αν σοι προς αποφυγήν έλείπετο' εί μή καί των δεσμών ύπελύσω, 

είχες αν τι καί προς παραίτησιν. νυν δ\ έπεϊ καί δεσμώτην περιεποιού τον 
εικότως άν άπολούμενον, καί .τής φρουράς νπεξήγες τόν καί τής των Τιτάνων 
φρουράς άξιον, άρ* επ’ ον δικαίοις αγανακτώ; αρ’ επ’ ονκ άξίοις ενθύνω; 

345 σύ δέ, είπέ μοι, ονκ από τοιούτων ξννειδότος έδίωκες προ μικρού; νήφων 
μεθνων άνθρωπος; εις ασέβειαν άδ' νπερφιλεϊ τούτον, τού θαλερού κρατήρος 
άρα έσπασεν ήκίζετό τις εκείνον, οδ’ ονκ έπέτρεπεν ώς ξυναιρεσιώτην 
άρα περιεσώσατο. ού τοιαύτα έπέραινες; καίτοι έκεϊνα μέν ον τοσαύτην ύπέ- 

φαινε τήν ένάργειαν έφ* οίς <5’ έγώ τόν αγώνα ένεστησάμην, πολύ τό φανερόν 

350 καί πεπλανημένον ονδέν, μόνον ονχ νπορράπτονσι τήν αλήθειαν. 

20. 'Ορώ μαστούς νπερβλώζοντας καί το τετοκέναι τεκμαίρομαι, όρώ 
καπνόν ν π ε κ θ ρ ώ σ κ ο ν τα καί τό πύρ νποση μαίνομαι. ον δει μοι 
προσεπιμαρτνρονντων άνδρών, έν οίς καί βασκανίαν εχοι τις άγτιθεϊναι καί 

μίσος νφέρπον, ονς καί προσδοκία κέρδους έσθ' οτε παρήγαγε και κοινο)νία 
355 γένους παρεβιάζετο. άννπόπτονς απαθείς παράγω τούς μάρτυρας· ονκ οίδε 

λέγειν προς χάριν τά πράγματα, άτεγκτα προς φιλίαν, προς κέρδος άθώπεντα. 

εί δέ φωνάς επιζητείς, τά έργα μεθείς, όίρα σοι καί σκιάς έν δεντέρφ τιθέναι 
τόν ήλιον, εί τοίνυν ού ξνμφωνεϊ τοϊς ε ργ ο ις ή γ λ ώτ τ α, 

τά τής μαρτυρίας ονκ απαράδεκτα — καί τί δει ψόφον ρημάτων όχλονντος 
360 καί γλώσσης νποκρεκούσης αίμϋλα; εί δέ τή τών πραγμάτων αρμονία ξννά- 

330 άποκαλεΐται : ραδδ. ΐπιρεΓδ. ουιη αοοιίδ. οΓ. ΝϊοερΚ. Βα$ί1. ΐη Αάι\ Οοηιη. 135 = 
ρ. 39,10 Ο&Γζγα (^αεηη ν. α0 1.) 343δ. οΓ. Ε(ΐδ1αΐ5. II. 985,52 6 κίναιδος και πειόλης 
Τιτάν σκωπτικώς λέγονται Ηε$γε5. Τιτάν ό παιδεραστής 352 Ειιγ. Ηεε. 823 (υπέρ-; α(. 

Ηοιϊϊ. θά. I 58δ.) 358 οΐ. ΡΙαί. Εαε5. 193ε 

330 και \νε 333 δντα δοπρδΐ : όντι V/ 336 κατ****αν | φίλων δΟΓίρδί : φίλων 
\Υ 337 τοϋτο δοπρδΐ : ***το \Υ 338 περισώσασθαι \Υ31 περισώζεσθαι Υ/ί 340 ΐη$ε- 
Γΐιΐ 343 τιτάνων \Υρ° τικάνων \Υ^ 350 ύπαρράπτονοι \Υ 357 μεθεί (δΐο) \Υ 358 εϊ 

δΟΓίρδί : ετί \Υ 359 δεϊ δοπρδΐ : δή \Υ 

Έπετηρις 'Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, νΕτος Λ Τ' 7 
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δει, έκτεμνέΰθω ή τής γλώττης νενρά — τί γάρ δει περιττόν νπηχούσης; 

άλλως τε καί παραπληγίας λαμπράς επί προδήλοις τους επιβεβαιωμένους 
απαιτεϊν ώ&εί τις, ύπό τής άκτϊνος θαλπόμενος, διαπορέοι τον ήλιον, ει την 
άνο* καί υπέρ γην φέροιτο. ει γάρ οφθαλμός ούκ ακριβής των τοιοΰτιον έπό- 

365 πτης, θ'χολή γ’ αν ακοή το πιατον δοίη τις. τί δ\ ει μη παρεΐεν οι ξννεργονντες; 
ονδεϊς υπό δίκην έστήξεται. και μην, εί τό άμάρτυρον άπαν άνενθννον, τό 
επί μάρτνσι άπαν άλώσιμον. ϊδοι δ3 αν τις όσημέραι πολλούς τούς μέν, και 
μή παρόντων μαρτύρων, εξ εικόνων άλόντας, τούς δ3 άποφυγόντας και μετά 
μυρίονς τούς έπιβοωμένους, ήδίκησεν' εϊδομεν, εγνωμεν. τί ούν έστιν 6 λέγω; 

370 και τό παν τής δίκης τοϊς παραγομένοις τοντοις ο νόμος έπέτρεψεν, άλλ3 

είκοσι καί ξυμβόλοις έατιν ού τό πλέον έπίστενσε, καί γνώμονες άμφοϊν οι 
τών νόμων ούτοι φύλακες, ένθα μέν ονν πολλής χειρός δειται το άδικημα' 

χαλεπόν ίσως, εί τις, μηδενός ειπόντος, του ξννερονντος πείσεταν έν οϊς 
δ3 ονχί τούς ξυλληψομένους επιζητεί τό κακόν, άλλ3 ό πρώτος εις νουν λαβών, 

375 αυτός καί ξυμπεράναι δυνήσεται. 
21. Τις λόγος τών έπιβοωμένων τούτων; ώσπερ ούκ εξόν έν τοϊς τοιού- 

τοις καί σκακορήσασθαι καθ’ αυτόν καί λαθεϊν; ή τυραννίς μέγα, καί δεϊται 
πολλών φίλων ξυμμάχων, πεζών ιππέων ψιλών, οπλιτών σφενδόνη τών τοξο¬ 

τών. ούκονν ενταύθα μέρος ον μικρόν οι μάρτυρες, ουδέ το τής προδοσίας 
380 <5δί παραλιπεϊν έξω μαρτύρων· κάκεϊ γάρ ο προδιδούς εις λόγους ήλθε τοϊς 

έναντίοις, πότε καί όπως καί όπόσον την πόλιν άν πρόηται, καί τούς απάντων 
οφθαλμούς ουκ άν έλ.αθεν, ή καί οντω τυχόν ετέροις την μελέτην έθάρρησε 

30 0ν καί δι εκείνων | τούς πολεμίους είδε καί τό απόρρητον έξελάλησεν. άν δέ τις 
Ιατρός ών ώς φαρμακεύς τοϊς άνόμοις νπάγοιτο, καταγέλαστος άξιων καί 

385 τις 6 δούς καί πότε καί όποιον τό φάρμακον ταχύ γάρ άντακούσεταν 'σν γε 
ιατρός ών καί οτε την υγείαν έπηγγέλ{λ)ον, καί ήν το μέν δοκεΐν άλεξίκακον 
τό δ9 αληθές δηλητήριον. πάλιν άν τις ώς άλαζών καί γόης εύθύνοιτο, ουκ 
άν εχοι λέγειν'καί πηνίκα έπήδον καί τί^διετεθρενσάμην^ καί τις ό ξυνίοτωρβ. 

άρκεϊ γάρ αυτός προς την κακοτεχνίαν, ή χειρ τάς έπιρρήτους νπανελίξει 
390 δέλτονς καί ή γλώττα νποψιθνρίσει καί προσεπάσει, καί ό δαίμων νπακού- 

σεται. κατά ταϋτα καί ίερεύς, εί τω τών άμφί τών ιερών έπιβονλεύσειεν, 

ού προσαπαιτήσει τον ξννειδότα* καί γάρ ή τε χειρ έπ αντω ήν, καί τό ανά¬ 

θημα προνκειτο. τοιοντον καί τούτο δή τό σόν ήν σοι β ούλο μένω έλθεϊν επί 
τον τολμητίαν εκείνον παρά σοϊ γάρ οί πόδες ήσαν καί ή ό<5ός ον μακρά τις 

394 τολμητίαν Αβ&ίΐι. 14,1 = 13,24 ΚεγεΙεΙΙ, ςυειη Ιοευιτι Ι&υΟαί διιΐ(3. $.ν. τολμητίας 

363 διαπορέοι \νι διαπορέη Χν^ΐ 383 πολεμίους δοπρδΐ : ****εμίονς XV 384 νπά- 

γοιτο XV ρΓοβ. 386 ΐηδεηιΐ 387 ενθύνοιτο δεπρδί : ενθννοιντο XV 391 τών... τών 
Ιερών δεπρδί : τον .. .τον Ιερόν XV 
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395 ονδ3 άργαλέα καί προς τό διανοηθέν υπαγαγέσθαί' φιλία γάρ έθώπενε καί 
τό προς πάντα έτοιμον έπειθεν. 

22. 3 Αλλ3 ενταύθα τον λόγον γ εν ό μένος, ώ άνδρες, μέγα τι καί ώς έπί 
σχετλίοις άνέκραγεν 'εϊτ3 ουδέ φιλεϊν εξεστιν;3 φώεϊν μέν 6 νόμος άφήκεν, 

ώ θαυμάσιε, τον δ3 οντιναονν ούκ άφήκεν άνέγκλητον. αύτίκα εί τις φάοίη 
400 τον επί τή θρεψαμένη την δεξιάν έπ3 άργύριον προτεινάμενον, τό φιλεϊν απλώς 

ή πάλας αφέντες, τό προδότης φιλεϊν ώς προδοσίαν αντικρνς γράφονται, εί 
μειράκιον την ώραν προέμενον στέργει τις, ού τό διδόσθαι φύει, τής έπί 
κακω βίω γραφής αύτόν έξαιρήσεται. τό γάρ, οις έκαστος χαίρει, τούτοις 
καί ξυμμεταμορφάζεσθαι κολ,ούεΐ' τό, προς ονς άν τύχη, τής φιλίας έπα- 

405 γωγόν, μόνον ούκ έπαπειλονμενον, ώς εί μή τήν ψυχήν αναπτύξεις, καί τήν 
γνώμην κατοπτεύσεις, όρα μή τήν εταιρίαν πήγνυϋο. εί γάρ ούκ άγαθός ών έκεϊ- 

νος λήσεται, κινδυνεύσεις καί σύ τήν δόκησιν ού γάρ έστιν ό σε τό τοιοϋ- 

τον είναι δοκεϊν άπολύσεται. εί δε καί φιλία ψυχών ξννανάκρασις, καί ό 
φιλών Ί'δΤεροΐ'ϊ αυτός ό φύούμένος, πολλή τις άνάγκη μή τα πάντα έξωμοιώ- 

410 σθαι. καν εκείνος ών τύχη 'τ οϋ πονηρού κόμματος3 υπό χαλκόν, τί καί σύ 
ξνννπηχήσεις καί κίβδηλον; ταντ3 άρα καί Πυθαγόρας με λ ανούρων 
απαγορεύει γεύεσθαί' ο ταντόν άν εϊη καί φαύλων ομιλίαν προσίεσθαι. 
ού στενοχωρώ σοι τό φίλιον, άλλ3 έπέχω τό ύποπτον ώσπερ καί, τό βαδίζειν 
διδούς, τήν έπί τούς πολεμίους ού ξυγχωρώ, καί, τό λέγειν έφιείς, τό δήμο- 

415 κοπεϊν ούκ έφίημι. καίτοι κύριος τοϋ σάγματος έκαστος, άλλα καί ήμΐν αύτοϊς 
επεστι δεσπότης έτερος, νόμος καί λωγος, πολλνώ δή που κνριώτερος, δς καί 
γλώτταν υβρίζονταν 'άτε πώλων άποπτυστήρα χαλινών3 καταρτύει, καί πόδας 
ούκ έν καιρώ στέλλοντας καταστέλλει, καί χεΐρας ούκ εις καλόν αίρομένας 
έπέχει, μάστιγα τήν ποινήν επισείων καί σωφρονίζουν τω δέει, καί χαλινόν 

490 αίμάσσοντα τον δήμιον έπαγόμένος, στέργε μοι καί περίεπε τους άνεπιλή- 

πτους τον βίον, τούς άμείνους τον τρόπον, κατοικτίζον καί δεσμώτην, άλλω 
μή τον τηλικαντα προς Θεόν άφνβρίσαντα. έφεϊταί ύοι κατά τούς αρχαίοι 
νόμους καί δεσμών άπολ,ύειν, άλλ3 ονς έπί μετρίοις τό δεσμωτήριον δέχεται. 

23. * Ως νυν γε, μάτην έξαπατάν απόπειρα καί μετ άγεις τήν αιτίαν εις 
425 ελαιον' έξώρισταί σοι τής ψυχής τό καλόν τούτο, έξώκισται τό φιλάνθρωπον. 

ούκ αγνοώ σου τό φιλαπεχβήμον, έξοιδα τό βαρύ μην ον κατά τήν άπό Σκνθών 
Μήδειαν έσχημάτισταί σοι τό έπίχολον. αμετάθετος εί τήν άμυναν καί | 

406 πήγννσο : &η ΡΙαί. Ρ1ι&ε<3. 118α εοηίει\ (πήγνντο)! 410 Ατ. Ρΐυί. 862. 957 8ιιί<3» 
ο ·*♦ - * Α. ·« · ·+-* Λ 1 1 ο ο γψ {V 
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399 οντιναονν δεπρδί : ότιονονν (δϊε) XV 404δ. επαγωγόν XV30 εύαγωγόν \ΥΡε (εί 
ίη Γη&Γβ.) 408 δοκεϊν XVΡε άποδοκεΐν ΧΥ3ε 412 φαύλων \νΡε φαϋλον Χν^ε 416 κν¬ 

ριώτερος 3.π καιριώτερος XV ρππιϊΐϋδ εχΐιϊβυεπί ΐηεεΠ. 
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301 τιμωρός απαραίτητος Φάλαρις την ωμότητα, Βόκχορις την άπήνειαν, αγενής 
την ψυχήν, [.. .] ον προς τρόπου σοι φείδεσθαι. εί δέ που σοι καί μικρόν 

430 νπήν οίκτου, κάλλιον αν φκτείρησας τόν τά μέγιστα επί μεγίστοις ήτυχη- 

κότα, τόν πατέρα τόν ποιμένα τόν αρχιερέα, τόν όσιον τόν ψιλό χριστόν, είτα 
μετά βραχύ, σπιλάδος ώσπερ άναρραγείς, τάναντία πάντα καλούμενον καί 
προσεμπτυόμενον. συ δέ καί προσεπεβούλενες, καί τούς επιπλωμένους δυσ- 

σεβειν άπεμάχον, καί πολύς έρρεις έπ3 εκκλησίας άπ3 αγοράς επί θεάτρου, 

435 πάϋιν άράσσων κακοϊς, μηδενός ψειδόμένος των αίσχίστών. εκείνον έδει κατοι- 

κτείρασθαι, καί ό λόγος ό τι μηδ3 ήν άμαρτάνων άσύγγνωστα. τί γάρ άπεικός 
μή ξυνιδεΐν ίσχύσαι την έφ3 οντω βαρνγνώμονος ψυχής έπηλνγαζομένην περί 
σέβας καινοτομίαν; το δ* ότι μή τω λοιπω των ιερέων καταλόγων ξννέστη 
καί ξννέπνευσεν ιδιοτροπίας καί ήθους ανθεκάστον καί γνώμης ίσχνρογνώ- 

440 μονος. σύ δέ τούτον όψεις, τόν καί Ταυροσκύθης αν απεκλαύσατο, τόν αντό- 

χειρα τής των μαρτύρων ατηλοκοπίας, τόν αυτουργόν τής περί τό θειον πα- 

ροινίας, περιεποιου κατηλέεις έψώμιζες εστεργες, έτι προσαπελύσω καί τής 
φρουράς, τί δέ; καί τοσοϋτον έν ταύτω καθειρ(γ)μένον έστίν, ών επί πάνν 
σμικροΐς τοΐς αίτίοις. επί τούτον μόνον έβλεψας ΐλεων; άλλΐ εκείνος, έφ3 οΐς 

445 ξννείδεις, καθειρκτο' καί λύσασθαι τάχιον έδικαίωσας, ϊνα μή τό παν ανακά¬ 

λυψη δράμα καί ό ποιητής ενλόγως υπέρ τόν υποκριτήν ευθννοιτο. τούτο σοι 
τάληθές αίτιον, δδ3 οίκτος ψευδής πρόφασις καί προσποίησις. 

24. Έπεί, φέρε, εϊπέ μοι, πότερον ώς άναίτιον ωκτειρας καί προσαπ- 

έλνσας, ή μέγα μέν προσκεκρουκότα ήδεις; όμως δ3 ούν τί προς αυτόν έπα- 

450 θες; εί μέν ώς ονχ υπαίτιον, οίμοι, μάρτυρες, ώς τό μηδέν ήκετε. εί τό υμών 
άτιμον ονδ’ υπεύθυνον θήσομεν, εί δέ τούτο μηδ3 ύπογρύζειν τολμών άκων 
ήκει επί τό δεύτερον, τίνα τήν εξουσίαν προβεβλημένος, ποιαν τήν Ισχύν έχων 
καί επί τίσι θαρρών; 'Ιππίας αν ταντα εϊργάσατο, Κριτίας αν ταντα έτόλ- 

μησε. μή σύ γ* 3 Ιθάκης άγχιάλου βασιλεύσειας μηδέ προσταίης άρχιερω- 

455 σύνης — εις αθεΐαν γάρ τά πάντα μεταπεσεϊται—μηδέ νόμων έπιστατήσειας 
— τό γάρ δίκαιον άπολεϊται — μηδ3 αρχήν έτέραν ίίξειας — τυρμννίς γάρ καί ή 
αρχή εσται — μηδ3 άμύνασθαί τινα δννηθείης — καί αυτού γάρ άν ώμον τού 
ήπατος γεύσαιο. είτ επί τούτοις οίκτον προβάλλει, σύ γε οίκτον, άνθρωπος 
μιαρός άλα ζ ών κέντρων, έχιδνα Έριννύς άμάλακτος άδνσώ- 

460 πήτος, πέτρα με λ αν ο κ άρ δ ι ο ς; 'άλλ' εί ξυνήδειν — φησί — ετέρους 
άν έμηχανησάμην αντώ τήν ελευθερίαν, νπήλθον αν ονκ ολίγους των τοιαύτα 

459 Ατ. ηιιβ. 449δ. 460 Ατ. γεπ. 470 

429 καί ρεπίίηε? 430 ώκτι*** V/ 435 πάσιν \ν?Γ35 άπασιν \ν«πΐ5 443 ίηδε- 
πιί | ών νν : όσον ίοιΊ. δοπβ. 450 ύπ αιτΙος \¥ ίβΓβ 458 γεύσαιο V/! ρτοβ. γεν- 
σειας ργο5. | προβάλλει \ν§ΐ προβάλλτ) 
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δυναμένων, έξελιπάρησα έδυσώπησα. περιήν γάρ ταυτόν λ,ελύσθαι κάμέ τής 
άπονοίας προσαπηλλάχθαι. καί τις έτερος οντω γεννάδας, ώς καί κατά νόμων 
άνδρίσασθαι και μήτε Θεού δ π ι ν μήτ3 ανθρώπων νέμεσιν νπιδέσθαι; 

465 έπειτα ουδέ τοντό σοι πάντη άνύποπτον. φ γάρ τήν καλήν ταύτην, ήν προ- 

τείνη, δυσώπησιν έπήγες, ίσως άπεβδελύξατο καί πάλιν, ής άν ξννειδότος 
κρινόμενος, έτερον δτι τέλεον άπηνθαδιάζων. εί γάρ εστι μηδέν τό άντίξονν 
νπολαπέσθαι, τόν τε γάρ προύχοντα τής εκκλησίας, ώς ό τον μύθον \πατερα- 

λοιαειθός\ τόν πατέρα, κατεταρτάρωσας, καί τούς λοιπούς ονς μέν ώς Γίγαντας 
470 Τιτάνας συνεξωστράκισας, ονς δ3 ώς Προμηθέας άνεσκολό- 

π ι σ α ς* το δ3 άλλο τού βήματος ές δορυψόρα ξννέταττες καί φοβερόν] 

301ν έ σ τ ράβεις, τόν τού θυμού κεραυνόν βαρύν έν σ ε ίων, εϊ πού 
τις νπογρύξειεν. 

25. Εί δ3 ονκ ανάγκη καί ξυνειδέναι τόν κυψάμενον, άλλ3 έτερόν τι 
475 πάθος επί ψυχής ϊσχειν τό βιασάμενον πολλή τις ανάγκη, τούτο δε ιξόν καί 

πείθομαι, οίκτον 6 λόγος ον δέχεται, άναίτιον είναι τάληθές ονκ ανέχεται, 
τί ούν λοιπόν, εί μήτε σύ προς ατυχίαν οίδας μαλάσσεσθαι μήτ’ εκείνος τό 
τά μέγιστα έξαμαρτεϊν πέφενγε, ή πάντως τό συνεξαμαρτεϊν επεται; οΐς 
δ3 έκοινώνεις τού βδελνροϋ τρόπον, καί τούς δεσμούς ύπετέμου καί ξυνυπετέμον 

480 καί τούς ελέγχους, οϊον τούτο νμίν τετόλμηται, ώ κατάρατοι! ον χρυσόν 
τοΐς μάρτνσιν έσυλήσατε, ονκ εις άργυρον τήν ζημίαν περιεστήσατε, κατά 
πρόσωπον τάς ύβρεις ήράσσετε καί χρώμα τι άπείσιον έσνφίσασθε. πριν ή 
τά δσια καταχράναι, τάς νμετέρας ψυχάς εις αθεΐαν έβάψατε. ονδέν ή των 
κειμένων ϋβρις, μικρόν ή των Ιερέων νφαίρεσις' ονδενί των απάντων υπερβολήν 

485 κακίας καταλελωίπατε. ήδη τις καί στηλοκοπειν τούς μάρτυρας έπεχείρησεν, 

άλλ3 εις εαυτόν άν έφερε τό δνσσέβημα’ υμείς δέ τήν μέν ασέβειαν έτολμήσατε, 

τήν δέ τής άσεβείας δόκησιν επί τήν τών άρχμερέων έτρέψατε κορυφήν, επί τόν 
ποιμένα, επί τόν πατέρα καί ον ονκ ϊστιν δστις ονκ έσεβάσατό. ονκ ήδέσθητε 
πολαάν εύσεβείας σύντροφον, ονκ έδνσωπήθητε τήν δεξιάν, ον τόν λοιπόν άρχιε- 

490 ρέων σύλλογον ηνλαβήθητε, άλλ.3 άφ3 ενός τούτου πικρόν θεομαχίας δόξαν 

απάντων κατεσκεδάσατε. εί δ3 εκείνον καί ψήφος αρχιερέων άπώσατο, άλλ3 

ονκ επί τοιοντοις ονδ3 ώς οντω τοΐς ίεροΐς λωμηνάμενον. είτ3 ονκ αρκεί σοι 
τό πτώμα θεραπεϋσαι τόν φθόνον; ή τί καί κειμένω προσεπεμβαίνεις, τί καί 

464 άνδρίζω 4ε ευηυεΗο άίοΐ. αρ. ΡΜοδίτ. νίΐ. Αρ. 37 | εί. Ηεδ. ορ. 187 468δ. εί. 
Ηεδ. Ιίι. 717δδ. 4703. εί. Ιηείαη Ργογω. 7 = 1 65,318. Ιαε. Ρειε£Γ. 11δ. = III 274, 22δδ. 
471 δ. εΓ. 8ερίυα§. Ιοί) 9,34 472 εί. 8ορίι. ΤγεοΙι. 1087δ. 

471 δορνφόρημα ίοιΊ. δεπβ. 472 ε****βεις V/ 477 μαλάσσεσθαι ΛΥε ρΓοΙ). 
479 ίη έκοινώνεις ΙίίεΓΕ ο \Υε } ύπετέμου δεπρδϊ (ευηι \νηΊ) : ύπετρέμου \¥ι 480 ύμϊν 
δεπρδΐ : ήμϊν \ν 487 κορυφήν XV5! α.ηι. κεφαλήν \νΐ 490 θεομαχίας δΟΓΪρδί : θεο¬ 
μαχίαν \ν 
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τό τραύμα προσαναξαίνεις; σβέσον τήν κάμινον τον θυμόν, στήσον τους των 
493 ύβρεων οχετούς, έα τό δύσφημον, έφ* ώ καν τις των επιεικέστερων άνεκα- 

λύψατο. συ <$5 εϊ μη και π ρ ο σ επι6 ή σ ε ι ς τον κολοφώνα των 
ατοπημάτων, ονκ άνεκτόν ή γή και προσεπιμηχανά τά παλαμναιότατα. 

26. Αιελνμήναΰθε τοϊς μάρτυϋι τους πίνακας, ώ κακαϊ κεφαλαί, τοϊς 
άθληταΐς τάς γραφάς διεγράψατε, τους τής εκκλησίας άριστέας περινβρί- 

500 σατε. ον Κννέγειρος ον Καλλίμαχος ήμϊν οι τρία οριστείς, ον Μαραθών ουδέ 
Σαλαμίς τά τούτων τρόπαια" άλ/ί άνδρες και θνητά μεν οι πολλοί στρατεν- 

σάμενοι, προς δε την τής φύσειος ανάγκην πάντες άνθοπλισάμενοι καί δυσμε¬ 

νείς αθανάτους καί πολεμίους ονχ δρώμενους καταπαλαίσαντες. οντος ό 
κατάλογος τοϊς μεν σώμασιν άπείπον, ταϊς δε γνώμαις έστήκεσαν. ή φάλα(γ)ξα 

505 αυτή, και πίπτοντες άνήρονν καί βαλλόμενοι κατετίτρωσκον. τούτο τό στρά¬ 

τευμα καί μνριόπληκτον καί νεκρόν τοϊς τραύμασιν ΐστάτο πολλω κάλλιον 
ήπερ Καλλίμαχος, οντος 6 λόγος ον μιας όλκάδος, αλλά ξυμπάσης οικουμένης, 

ο λ ο ι ς I στ ίο ις εις την τής άσεβείας φερομένης θάλατταν έπεδράττετο. 

καν ό δήμιος άντρο τάς χεϊρας έθέρισεν, άλΧ οΐδε καί την κεφαλήν προσετί- 

510 θεσαν. κάν τις καί τους οδόντας αυτούς έξώρνττεν, ό τής αντιθέτου μοίρας 
στρατάρχης Σατάν επί πλέον έδάκνετο. ολον τό σώμα τοϊς εμοΐς άριστεϋσι 
καλλίνικον, οφθαλμοί τυφλωμένοι κ ατ έστραπτ ον τούς εχθρούς, άπο- 

τεμνούμεναι γλώσσαι κατεβρόντων επί πλέον τούς δυσμενείς, έχει- 

ροϋντο καί χεΐρες τούς αντιθέτους καί μετά τήν τομήν, ξυνεπόδιζον καί πόδες 

515 ξνντρϊβόμενοι τούς άλάστορας. 

27. ’Επί τοιοντονς καλλινίκους υμείς κακοί κακώς έστρατεύσατε, επί 
τοιούτονς τυραννοκτόνους χεϊρας άνοσίους υμείς ήρασθε. Μήδους έδουλώ- 

302 σαντο, \ Πέρσας νπηγάγοντο, "Ελληνας έπεστόμισαν καί Σκύθαις παρέλυσαν 
τάς τής ενπιστίας νευράς, καί διά πάντων ό τύραννος δαίμων έπιπτε, των μέν 

520 αθλητών υπό θερμω τφ λύθρφ παραβαπτιζόντων, των ό1 άλισκομένων αναί¬ 

μακτα. ώς άρα καί βαρβάρων υμείς άγριώτεροι καί δαιμόνων άναισχνν- 

τότεροι! ώ πικρόν μέλιτος! μνρίφ σμήνει μαρτύρων τήν των ύβρεων άψινθίαν 
έπιμορφώσαντο. ώ γνώμης άγνώμονος, ή τοϊς σωτήρσιν έπεβούλευσε τά 
ατιμότατα! ώ χειρός αναίσχυντου καί βδελυράς, ή. βουλήν ούτως α.βο(υ)λον 

525 εις έργον έξήνεγκεν! ονχ νπέπτηξεν ούκ ένάρκησε κατά τρισαριστέων κατά 

496 ΡΙ&ί. ΕυώγΟ. 301ε ΟΓεβ. II 86 = ΟΡΟΊ 366,5 500 εί. Ηειχ>0. VI 114 
508 εί. ρΓον. πλήρεσιν Ιατίοις ΡΗϋοδίΓ. νίί. δορΗ. I 25,5 512δ. εί. ΤΙιεηι. ογ. 27,3370 = ρ. 

407,105. Γ)ίη0. 

500 κυναίγειρος V/ 504 ίηδεηπ 508 ίστίοις δΟΓΪρδί : έστίοις \ν 510 οδόντας : 
ίοΓδϋ&η οφθαλμούς δοηβδΓε νοίυειϊί. εί. 8ερία&§. ίιιΟ. 16,21 (έξορνσσοο), ϊηίτα 512 

520 πα***τιζόντων \Υ 523 έπεβούλευσε \ΥΡε έπεβονλενσετε \Υ3ε 524 ίηδεπιϊ 
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τυραννοκτόνων όπλισαμένη. ή που καί τής νοητής ήψατο κιβωτόν καί τό 
δικαιότερον αν επιπτεν ήπερ εί τής παλαιός καί σκιώδους εκείνης δραξάμε- 

νος' άλλ’ εϊχεν έμφυτον τό φιλάνθρωπον καί μήτηρ ονσα τον φιλανθρωποτά- 

τον Θεόν χειρός νβριζούσης έφείσατο* τάχα τούς αλιτήριους νμϊν έφυλαξεν, 

530 ίνα τον ζήλον έπιδείξησθε καί θεατρίσητε τό κακόν, καί μή πάντα έκείνω 
τώ μηδέν αίτίω προσεπιγράφοισθε. 

28. Οντως άποκεκόψεται τό θεομάχων τής πόλεως, όντως περιέσται 
τοϊς μάρτυοι τό άνύβριστόν, τής πρόνοιας μέν ονκ έώσης τούς ψενδοχρίστονς 
λαχεϊν, υμών δέ καταψηφιζομένων μετά τό μαθείν. 

ΑΝΤΟΝΙΟ ΟΑΚΖΥΑ 

526 κιβωτός : Β. V. Μαπ& δεΐΙ. αί δ&ερίυδ 

527 εί δεπρδί : ή \ν ίεΓε 529 νμϊν δεπρδί ; ήμϊν \¥ 
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ΘΕΟΔΩΡΟΥ Β' ΛΑΣΚΑΡΕΩΣ 
ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΕΓΚΩΜΙΟΝ 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟΝ ΑΚΡΟΠΟΛΙΤΗΝ 

Πατρός μνημόσννον 

Ό αύτοκράτωρ τής Νίκαιας Θεόδωρος Β' Λάσκαρις καταλαμβάνει 
μίαν ολως έξέχουσαν θέσιν εις την Ιστορίαν και τά γράμματα του Βυζαντίου \ 

Υίός του Ίωάννου Γ' Βατάτζη (1222 - 1254) γεννηθείς, ώς λέγεται, τήν 
ήμέραν τής άνόδου του πατρός του είς τον θρόνον2, άνετράφη έντός περιβάλ¬ 

λοντος χαμηλού μεν από ήθικής άπόψεως ύψηλου δε άπό πνευματικής. 

Έν Νικαίμ έζων κατ’ έκείνην τήν εποχήν περίφημοι άνδρες 1 2 3, οι όποιοι 
έτέθησαν είς τήν διάθεσιν του νεαρού διαδόχου. Ό Νικηφόρος Βλεμμίδης 
καί ό Γεώργιος Άκροπολίτης έπεμελήθησαν τής παιδείας του Θεοδώρου 
όστις, μολονότι άσθενικής κράσεως, έδείκνυεν έξαίρετον ζήλον προς τά 
γράμματα. Ή μόρφωσίς του, χριστιανική καί φιλοσοφική, ένεποίει έντύ- 

πωσιν. Αντικαθιστούν έκ νεαρας ήλικίας, πιθανώς άπό τό 1261 4, τον έκ- 

στρατεύοντα πατέρα του ύπεχρεώθη, έκ των πραγμάτων, νά άσχοληθή καί 
μέ τάς κρατικός ύποθέσεις. 

Διαδεχθείς τό 1254 τον Ιωάννην Γ' Βατάτζην καί βασιλεύσας μόνον 
επί τέσσαρα έτη ταχέως ένεπλάκη είς εξωτερικός καί έσωτερικάς ανωμαλίας 
καί ταραχάς. Έπολέμησε πρώτον έναντίον τών Βουλγάρων καί έν συνεχεία 

1. Βλ. περί τοϋ άνδρός : Ο. ΜοτανοεΠί, ΒγζαηΙϊηοίιιι·εϊε&, Βετίίη 19582, τ. ϊ, 
σσ. 521 - 522, Ν. Β. Τωμαδάκη, Σύλλαβος βυζαντινών μελετών και κειμένων, Ά- 
θήναι 1961, σσ. 468 -475 ένθα και ή σχετική βιβλιογραφία* πρόσθες καί τό πρόσφατον 
μελέτημα του Ο Η. Α δ I τ ιι ε, Εα ΐΓ&άΐΙΐοη ιηαηυδοπίε άε§ οευντεδ ΟΓ&ίοϊτεδ ρτοί&ηεδ άε 
ΤΙιέοάοΓθ II Εαβαιπδ, Ττανευχ εί ΜέηιοΐΓεδ, 1 (1965), σσ. 393 -404 ένθα έπίσης καί ή 
βιβλιογραφία. 

2. Νικηφόρου Γρήγορα, 'Ιστορία (Βοηη), ί, 51,ι-4, Γεωργίου Άκρο- 
πολίτου. Χρονική συγγραφή (Α. Ηείδεη6εΓ£), I, 104,22-23. 

3. Ό Γρηγόριος ό Κύπριος λέγει χαρακτήρισακώς, Αύτοβιογραφία, 
(\ν. Γ&ΓηεεΓε), 179,26-28: «...είς τάς έν Νίκαια διατριβάς όπου καί λόγος έκράτει 
γενομενφ τινί αύτάς έξεΐναι δοκεΐν, τάς γ’ ές σοφών άνδρών αφθονίαν, τάς παλαιάς Αθή¬ 
νας όραν». 

4. Βλ. V. Οπιιηεΐ, Εα ο1ΐΓοηο1ο§ΐε, Ρετίδ 1958, σ. 359. [ΤταΐΙέ ά’έίιιόεδ Βγζ&η- 
ίΐηεδ, I]. ■ 

έναντίον του δεσπότου τής Ηπείρου Μιχαήλ Β'. Μεγαλυτέραν όμως έντύ- 

πωσιν προξενούν αί επιδιώξεις του έπί τής έν γένει εσωτερικής διαρθρώ- 

σεως τής αότοκρατορίας. Ό Θεόδωρος έπεδίωκεν, απερίσπαστος έπιρροών, 

νά μειώση τήν δύναμιν τών ισχυρών ατόμων του περιβάλλοντος του, νά 
δημιουργήση συγκεντρωτικόν κράτος καί νά άφοσιωθή, έλεύθερος πλέον, 

είς τήν έξυπηρέτησιν τοϋ κοινωνικού συνόλου λ Έπακόλουθον ήτο νά 
προκαλέση δυσαρέσκειας καί αντιδράσεις 2. Κατατρυχόμενος ύπό νόσου 
καί συκοφαντουμενος υπό πολλών, ήσθάνετο δυστυχής. Συν τοΐς αλλοις 
έβασανίζετο διά τήν τύχην τοϋ ανηλίκου υίοΰ του καί διαδόχου Ίωάννου. 

Τά γεγονότα δεν τον διέψευσαν. Άποθανών ό Θεόδιορος κατ’ Αύγουστον 
1258 άφήκεν έπίτροπον τοϋ ανηλίκου διαδόχου τον έμπιστον φίλον του 
Γεώργιον Μουζάλωνα8. Οδτος όμως έδολοφονήθη μετ* ολίγον, κατόπιν 
συνωμοσίας του Μιχαήλ Παλαιολόγου, είς τον όποιον έν συνεχείς περιήλ- 

θεν ή εξουσία 4. Ό Μιχαήλ, ολίγον μετά τήν θριαμβευτικήν επάνοδον είς 
Κωνσταντινούπολή, 15 Αύγούστου 12φ, διέταξε νά φονεύσουν τον νεαρόν 
καί ήδη τυφλωθέντα κατόπιν διαταγής του Ίωάννην 5. 

Προς τον διδάσκαλόν του Γεώργιον Άκροπολίτην άπευθύνεται καί τό 
κατωτέρω έκδιδόμενον έγκώμιον τοϋ Θεοδώρου Λασκάρεως6 γραφέν τό 

1. Βλ. Α. Ε. Βακαλοπού λ ο υ, Ιστορία τοϋ Νέου Ελληνισμού, τ. Α', Θεσσα¬ 

λονίκη 1961, σσ. 71-72. 
2. Πρβλ. Γεώργιον Παχυμέρην, Ιστορία (Βοηη), I, 37,11-38,8 προσέτι 

Γ. Άκροπολίτην, I, 123,ι -124,24* πρβλ. καί I. Β. Ρ&ρρ&άοροαίοδ, Τήέο- 

άθΓ£ II Ε&δε&πδ, Ρ&Γίδ 1908, σ. 79 καί σ. 81. 
3. Βλ. περί αύτσϋ : Κ. Ο υ ΐ 11 α η <3, Ροηείΐοηδ εί άί§ηίΐέδ <3εδ Εαηυηυεδ, II. Εε 

ΡΓΟίονεδίΐαΪΓο, έΐιιάεδ Βγζειηίϊηεδ, II (1944), σσ. 213-214 [=ΚεεΙιεΓθ1ιε8 δητ Ιεδ ίήδίΐίυ- 

ίΐοηδ όγζ&ηίΐηεδ, τ. I, Βετίιη 1967, σσ. 223-224]. 
4. Βλ. σχετικώς : Ο. 3. Ο ε α η ά Κ ο ρ 1 ο $, ΕιηρεΓΟΓ ΜίεΗαεΙ Ρ&ΐαεοΐοβϋδ &ηά 

ίΐιε \νεδί, Ο&ιηΒπόβε Μαδδ. 1959, σσ. 33 -46. 
5. Τήν 25ην Δεκεμβρίου 126Ρ Γ. Π α χυ μέ ρ η ς, I, 191,13 - 192,19 καί Ν. Γ ρ η- 

γ ο ρ ας, I, 93,6-8 καί 173,5-20. 
6. Περαιτέρω συντομογραφεΐται απλώς ώς Έγκώμιον. Ό Θεόδωρος Λάσκαρις έχει 

γράψει πολλά έγκώμια έκ τών όποιων τά πλεΐστα παραμένουν είσέτι ανέκδοτα. Πλήρες 
μέχρι σήμερον είχεν έκδοθή μόνον τό έγκώμιον «εις τήν μεγαΡ,όπολιν Νίκαιαν>> (όπό 
Ε. Β α ε Η ηι & η η, Ήιεοάοπ Πιιεηε Εαδεεπδ πηρεταΐοηδ ΐη Ι&αάεηι Νίεαε&ε αιΝδ θΓ3.ίίο, 
Κ,οδίοεΚ 1847). Απόσπασμα τοϋ έγκωμίου «.. .είς τον πατέρα αντον τον αυτόν υψηλότα¬ 
τοι* βααιλέα κνρόν Ίωάννην τον Δούκαν» έδημοσίευσεν ό Ρ. υδρεηδΕϊ), Ο ΓίιΚο- 
ρϊδί&εΐι ίδίοπί ΝϊΚΐίγ ΑΚοισΐπαία ν ρ&π#Εο3 ηαεΐοπ. 1>ίΙ>1., Ζυτηειΐ ΜΐηΐδίεΓδΙν& Ν&Γοάηοβο 
ΡΓΟδνεέόεηήα, 194 (1877), σ. 76* τοϋ αύτοΰ έγκωμίου άνάλυσις παρέχεται υπό τής Μ. Α. 
Απάτεενα, Α ρτοροδ όε 1’έ1ο§ε άε ΓεΓηρετευτ3εεη ΠΙ Β&ίεήέδ ρατ $οη ίΠδ ΤΚεοάοτε 
II Ε&δεαπδ, Αηηαΐεδ άε ΓΙηδίϊίαί Κοηά&Εον, 10 (1938), σσ. 133 - 144. Βλ. έπίσης 3. Β. 
Ραρρ&άοροαίοδ, ενθ’ άν., σσ. IX - X όπου καί κατάλογος τών έργων τοϋ Λασκά- 
ρεως έκδεδομένων καί άνεκδότων, Ν. Β. Τωμαδάκη, ένθ’ άν., σσ. 471 - 473, τέλος δέ 
καί Οίι,Α δί Γΐιε, ένθ’ άν., σ. 393, σημ. 1 καί 394. 
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ι. Περί του σκοπού και τής έν γένει συντάξεως του εγκωμίου θά δια- 

λάβωμεν έκτενώς κατωτέρω. 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΙΣ. Ό Γεώργιος Άκρο- 

πολίτης έγεννήθη έν Κωνσταντινουπόλει το 1217 1 2 έκ γονέων εϋγενών3. 

Περατώσας εις γενέτειραν τάς έγκυκλίους σπουδάς 4 άπεστάλη υπό του 
πατρός του τό 1233 εις Νίκαιαν εις την αυλήν του βασιλέως Ίωάννου Γ' 

Βατάτζη όπου και έγένετο ευμενέστατα δεκτός δ. Ό βασιλεύς έκτιμήσας 
ταχέως την άξίαν του ανέθεσε την έκπαίδευσίν του όμοϋ μετ’ άλλων τεσ¬ 

σάρων νέων είς τον Θεόδωρον Έξαπτέρυγον6. Τούτου δ5 άποθανόντος 
(οε. 1237) τήν διδασκαλίαν των πέντε αυτών νέων άνέλαβεν ό Νικηφόρος 
Βλεμμίδης «τών άλλων τελεώτερος έν ταϊς κατά φιλοσοφίαν έτειστήμαΐζ» 

κατά τήν έκφρασιν τοϋ Άκροπολίτου 7. Ό μετέπειτα αύτοκράτωρ Θεόδωρος 
Β' Λάσκαρις έγένετο μαθητής τοδ Βλεμμίδου τό 1240, ήτοι εις ήλικίαν 
18 έτών 8. Άμεσον έπακόλουθον τής μαθητείας του Θεοδώρου πλησίον τοδ 
Βλεμμίδου ήτο ή γνωριμία του μετά του Άκροπολίτου* οι δύο άνδρες συνε- 

δέθησαν ταχέως διά Θερμότατης φιλίας 9. 

Τό 1246 όΆκροπολίτης έλαβε τό άξίωμα τοδ λογοθέτου του γενικού 10 11 

και έκτοτε ήκολούθει συχνάκις τον βασιλέα Τωάννην είς τάς εκστρατείας 
του συντάσσων, κατά παλαιάν συνήθειαν, τάς έπιστολάς δΓ ών ό αύτοκράτωρ 
έγνωστοποίει είς τον λαόν τής πρωτευούσης τάς νίκας του είς τάς μάχας, 

άναλαμβάνων διπλωματικάς άποστολάς κλπ.Π. Τό αύτό έτος άνέλαβε τήν 

1. Βλ. κατωτέρου σ. 107. 

2. Βλ. τά προλεγόμενα τοϋ Α. Η ο ϊ & ε η δ ε γ § είς τήν ύπ’ αύτοΰ έκδοσιν του Γ. 
Άκροπολίτου, Π, σ. IV, σημ. 2* πρβλ. και Έ γ κ ώ μ ι ο ν, 98 -99. 

3. Γ. Ά κ ρ ο π ο λ ί τ η ς I, 46,12* πρβλ. και Έ γ κ ώ μ ι ο ν, 97-98. 
4. Γ. Ά κ ρ ο π ο λ ί τ η ς, I, 46,14. 
5. Γ. Ά κ ρ ο π ο λ ί τ η ς, I, 46,13 κ.έξ. 
6. Τό 1234* πρβλ. Γ. Άκροπολίτην, I, 49,23 καί 49,8* Έγκώμιον, 135 - 

139, Ν ι κ η φ ό ρ ο ν Β λ ε μ μ ί δ η ν, Δνήγησις μερική (Α. ΗείδεηόεΓ^), 29,8-π καί 
προλεγόμενα σσ. XII - XIII. 

7. Χρονική συγγραφή, I, 50,5. 
8. Γ. Ά κ ρ ο π ο λ ί τ η ς, 1,106,17, Ν. Βλεμμίδης, 38,5 κ.έξ.* πρβλ. Γ ϋ γ »- 

δεΚε, ΤίιεοόοΓΟδ Τ&δΙί&Πδ, ΒΖ, 3 (1894), σ. 498 κ.έξ. 
9. Τεκμήρια τής φιλίας αυτής άποτελοΰν αί 42 έπιστολαίάς άπηύθυνεν ό Θεόδωρος 

προς τον Άκροπολίτην. Έξ αυτών 41 έξεδόθησαν ύπό Ν. Ρ ε 5 I ε, Τύεοάοπ Οαεαε 
Τ&δοαπδ ερΐδίαΐαε ΟΘΧνίϊ, ΡΪΓεπζε 1898, σσ. 67 -116 (ΧΤΙΧ - ΤΧΧΧΙΧ) μία δέ παραμένει 
είσέη άνέκδοτος (Βλ. <31ι. ΑδΙπιο, ένθ’ άν., σ. 397). 

10. Προγενεστέρους είχε λάβει τό άξίωμα τοϋ μεγάλου λογαριαστοϋ, Γ. Άκρο· 
π ο λί τ η ς, II, 3. 

11. Γ. Άκρο πολίτη ς, 1,79,1,91,1-4* βλ. Ρ γ. Ο ό 1 % ε γ - Τ Κ & γ Εν&ηη ο- 
Ρ ιι Ιο 8, ΒγζαηΙΐηίδθ1ιε ϋτΙιαηιΙεηΙεΙίΓε, τ. I, Οϊε ΚώδεΓμιΡυηςΙεη, Μΰηοίιεη 1968, σ. 64. 
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διδασκαλίαν του επιστήθιου φίλου του και διαδόχου Θεοδώρου άντικατα- 

στήσας τόν Βλεμμίδην \ Ή διδασκαλία αΰτη, διακοπτομένη έκάστοτε λόγω 
των πολλών άρμοδιοτήτων τού Άκροπολίτου, διήρκεσε περί τά πέντε έτη 
καί άπέβη έπωφελής και καρποφόρος εις τόν μέλλοντα βασιλέα 2. 

Άρχομένου τοϋ 1252 ό Άκροπολίτης έξέδωκε τάς έπιστολάς του μαθη¬ 

του του Θεοδώρου 3. Τής έκδόσεως αύτής προέταξεν έμμετρον πρόλογον 
έξ 63 τριμέτρων 4 ύμνητικώτατον προς τόν Λάσκαριν 5. Ή έκδοσις αΰτη 
ένεθουσίασε τόσον τόν Λάσκαριν ώστε, ώς εύστοχους συνεπέρανε ό Ηείδοη- 

β&ι*3 6> έγραψε τό κατωτέρω έκδιδόμενον έγκώμιον προς τόν Άκροπολίτην λ 
Έκ τών ανωτέρω συνάγεται ώς έτος συγγραφής τοδ έγκωμίου τό 1252. 

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ. Ό Θεόδωρος Λάσκαρις έγραψε τό περί οδ 
ό λόγος έγκώμιον διά νά έξάρη τήν προσωπικότητα και τό κύρος τοϋ διδα¬ 

σκάλου του. Αφορμή ήτο, ώς σχετικώς έτονίσθη, ή υπό τοϋ Άκροπολίτου 
έκδοσις τών έπιστολών του. Έπ’ ευκαιρία λοιπόν τής έκφράσεως ευχαριστιών 
διά τήν έκδοσιν αύτήν, κρίνει σκόπιμο ν νά άναφερθή έν έκτάσει είς τά τής 
διδασκαλίας του. Αί παρεχόμενοι ειδήσεις διαφωτίζουν ήμάς πλήρως περί 

1. Έγκώμιον, 160-161. 
2. Αυτόθι 176 - 177* πρβλ. καί 163- 164. 
3. Ό Κ. Κ πιιηό&σϊιεΓ (ΟεδοΗίοΗΐε άοτ ύγζμηΐίηίδοΐιεη. ΓίΙΙβΓ&ΙιΐΓ3, Μϋηςΐιεη 

1897, σ. 287, Ελληνική μετάφρασις, ύπό Γ. Σωτηριάδου, τ. Α', Άθήναι 1900, σ. 580) 
λέγει απλώς ότι ή έκδοσις τοϋ εοτριίδ αύτοϋ τών έπιστολών του Λασκάρεως έγένετο τό 
1252. Ό Α. Ηείδεηόει*£ (Προλεγόμενα..., ώς άνωτ., σ. VIII) δέχεται τό έτος 1252 
ώς ΐεπηίηιΐδ αηίε ρυεηι τό δέ 1246 ώς ΐεπτπηιΐδ ροδί ςυειη. Έν τούτοις ό αυτός Ηεΐδεη- 
δ6Γ§ τονίζει ότι ό Άκροπολίτης ήκολούθησε τόν βασιλέα Ίωάννην είς τήν έκστρατείαν 
του εναντίον τοϋ δεσπότου Μιχαήλ Β' από τοϋ Μαρτίου 1252. (Α. Ηεϊδεηδετβ, ένθ’ 
άν.* Γ. Άκροπολίτης, I, 92,3 κ.έξ.) Επομένως ή ώς πρός τό 1252 χρονολόγησις 
τής έκδόσεως περιορίζεται μόνον είς τούς δύο πρώτους μήνας τοϋ έτους αύτοϋ. Πιθανώ- 
τατα ό Άκροπολίτης ήτοίμασε τήν έκδοσιν τών έπιστολών τοϋ Λασκάρεως τά τέλη τοϋ 
1251, ώλοκλήρωσε δέ αύτήν κατά τάς άρχάς τοϋ 1252, δτε καί θά έγραψε τόν έμμετρον πρό¬ 
λογον. Μετά τήν περάτωσιν τής έκδόσεως θά άνεχώρησε πρός συνάντησιν τοϋ βασιλέως 
Ίωάννου. Σημεία τινά τοϋ έγκωμίου βοηθοϋν είς τήν έμπέδωσιν τών άνωτέρω* 267 κ.έξ. : 
«Καιρός προέβη και ο διδάσκαλος μέν έδίδασκεν...». Αναφορά είς τό μετά τό 1246 διά¬ 
στημα. 295 - 296 : «Αιήλθομεν οδν ουκ έν άκαριαίφ καιρφ τά μαθήματα άλλα χρόνφ 
τιολλφ..Τό «διήλΟομεν» ύποδηλοί ότι ή διδασκαλία τοϋ Θεοδώρου είχε, πλέον περα- 
τωθή κατόπιν μεγάλου χρονικοΰ διαστήματος (χρόνω πολλφ), τουλάχιστον πενταε¬ 
τίας, ώς δέ τά πράγματα δεικνύουν, ό Άκροπολίτης ώς είς έπιστέγασμα τής διδασκαλίας 
του, προέβη είς τήν έκδοσιν τών έπιστολών τοϋ μαθητοϋ του. 

4. Έκδοσις τοϋ προλόγου ύπό Α. Η 6 ί δ ε η ό ε γ β, Γ. Ά κ ρ ο π ο λ ί τ η ς, II, 7-9. 
5. Πρβλ. ώρισμένα σημεία τοϋ προλόγου στ. 4-6, 33 - 35, 57- 58, 62-63. 
6. Α. ΗεϊδεηύεΓδ. Προλεγόμενα, ώς άνωτ., σ. XVII. 
7. Ή έπιρροή τοϋ έμμέτρου προλόγου τοϋ Άκροπολίτου είναι καταφανής εις ώρι¬ 

σμένα σημεία τοϋ εγκωμίου* πρβλ. Έ γ κ ώ μ ι ο ν, 4-5, 39, 185 -186. 
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της φήμης ης άπέλαυεν ό Ακροπολίτης κατ’ εκείνην την έποχήν. Τονί¬ 

ζεται ό ένθουσιασμός τών μαθητών του έκ τής διδασκαλίας του (31 -34), 

ή άπέραντος μόρφωσίς του (39), ή ρητορική του δεινότης (184- 187), 

ή μεγάλη υπεροχή του έναντι των συγχρόνων του λογίων (191-194), ό 
σεβασμός καί ή οφείλομενη εις αύτόν εύγνωμοσύνη (216 - 219). Ό Θεόδωρος 
γνώστης των κανόνων συγγραφής έγκωμίου, ώς ό ίδιος δηλοί 3, εγραψεν εν 
των καλυτέρων δειγμάτων τοΰ είδους παρά τήν έπιτήδευσιν τής ρητορικό- 

τητος και τήν μέχριςϊσως ύπερβολής γλωσσικήν καθαρότητα του κειμένου2. 

ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ. Τό κείμενον παρέχεται υπό τεσσάρων 
κωδίκων ώς έξης : 

1. Ραπδπηίδ δΐιρρί. §Γβς 472 (Α), ΓΓ. 42ν - 53ν τοϋ ιγ' αίώνος 3· τά περι- 
λαμβάνοντα τό έγκώμιον φύλλα εσημειώθησαν καί εις τήν παρασελίδιον 
άρίθμησιν. 

2. Ραπδϊηιΐδ §γ. 3048 (Β), ίΤ 43Γ - 47Γ4· ό κώδιξ τοϋ ιε αίώνος έργον 
τοϋ γνωστοϋ κωδικογράφου Μιχαήλ Σουλιάρδου 5. Ή αντιγραφή του έπερα- 
τώθη τήν 27ην Ιουνίου 1486®. 

1. Εγκώμιον, 91 - 92 ι «Ει δε και πρωθυσχερον τό κεφάλαιον τούτο γέγραπται 
και ού καθώς απαιτεί το έγκώμιον;.;». πρβλ. και Ε. Κ. ο 6 ρ γ ί, Εβδ Κοπ¬ 
άνα ά& Νϊοόδ, Ιε οοιηόυδίίύΐε δε Βγηηαάα εί Ιεδ ροίδδοηδ - δάεδ. δυτ άεδ Ιεΐίτεδ ά’υη ηιέ- 
ΐΓοροΙϊίε όε Ρΐι^ίε αιι X6 δίέείε, ΡΜοΙοβίε εί τεαίΐώδ, Ιουτηοΐ όβδ δενεηίδ, ΙμϊΙΙεί-Βέεεηι- 
δτε (1961), σσ. 151 - 164, όπου καί σχετικαί πληροφορίαι περί των κανόνων συγγραφής 
έγκωμΐων. . 

2. Σημειοΰμεν τάς δύο άθησαυρίστους λέξεις του κειμένου : στ. 14 εϋφραδ- 
μοσννη, στ. 175 εΰτυπώτως. Είναι έμφανής εϊς.τινα σημεία τοΰ έγκωμίου ή έπιρροή τοϋ 
πρώτου διδασκάλου τοϋ Λασκάρεως, τοϋ Νικηφόρου Βλεμμίδου’ πρβλ. 63 - 95, 92 - 93. 
Πρόκειται περί τοΰ έργου τοϋ Βλεμμιδου «Άνδριάς βασιλικός», τό όποιον ούτος 
πρσσεφώνησεν προς τον Θεόδωρον, συντεταγμένου είς γλώσσαν λίαν έξεζητημένην και 
ασαφή. Τοΰ έργου αΰτοϋ τοΰ Βλεμμίδου έκτενής άνάλυσις παρέχεται όπό Ε. Βατ- 
ΚβΓ, δοοίεΐ 3ηά Ροΐιίΐοαΐ ΤΗοιίβΙιί ΐη Βγζαηίΐυηι, Οχίοπ! 1957, σσ. 151 -159. 

3. Περιγραφή τοΰ κώδικος υπό Η. Ο ιϊι ο π I, ΙηνεχιΙείτβ δοηΐΐϊΐείτε όεδ ΓΠ3πυ50ΓΪίδ 
βΓεοδ άε 13 όΐόΐίοίΐιέςιιο Ν&ΙίοηαΙε, τ. III, Ραπ5 1888, σ. 266· βλ. καί ί. Β. Ραρραάο- 
ρ ο υ 1 ό 3, ένθ’ άν., σσ. X-XI § IV.. . . 

4. Περιγραφή 5πό Η. Ο ιώ ο η X, ένθ’ άν., σσ. 99 -100 καί Τ Β. Ράρραάο.ρου- 
I ο δ, ένθ’ άν., σ. X, § III. Βλ. και Ο Η. Α δ ί γ υ ο, ένθ’ άν., σ. 394, σημ. 6. . ' 

5. Βλ. περί αϋτοΰ : Μ. V ο 2 61 - V. Ο α γ όΐΐι 3.υ δ εη, Πιε ^πεείιίδείιεη δείιτεϊ- 
δετ άεε ΜΐΙΙεΙαΙίεΓδ υηά άετ Βεη3ΐδδ3ηεε, Εεϊρζΐ§ 1909, σ. 318, Σ. Λάμπρου, Ναυπλια- 

κόν έγγραφον τοϋ οίκου Πουλομάτη έν έτει 1509 καί ό βιβλιογράφος Μιχαήλ Σουλιάρ- 
δος, Ν. Έλληνομνήμων, Τ' (1909), σσ. 273- 283, Ε. Εο ΒεΙ, ΤΙιε Οτεείί Μαηιΐδοπρΐδ 
οί Απδίοΐΐε δ Ροείϊεδ, ΟχΓοπΙ 1933, σ. 54, X. Γ. Πατρινέλη, Έλληνες κωδικογρά- 
φοι τών χρόνων τής Αναγεννήσεως, ΕΜΑ, 8/9 (1958 - 59), σσ. 108 - 109. 

6. Τοΰτο δηλοΰται οπό τοϋ ίδιου τοϋ Σουλιάρδου έν τφ τελεί τοϋ κώδικος · «Θεόν 
τό δώρον και πόνος Μιγαηλον \ Σουλιάρδου,. σπενδοντος ποτέ παιδείαν \ Καί μαθήσει 
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3. Ραπδίηικ ειιρρί. §γ©ο 37 (Ο), ίΐ. 26Γ - 30Γ τοΰ ΐς-' αίώνος 1' ό κώδιξ 
αυτός έθεωρείτο μέχρι σήμερον ώς έργον τοϋ γνιοστοΰ κωδικογράφου Κων¬ 

σταντίνου Παλαιόκαππα. Τό έσφαλμένον τής εκδοχής αυτής άπέδειξεν 
ό Οι. Αδΐπιο2. 

4. δοοπ^ΐεηδί» Υ-Ι-4 (8), ίϊ. 257Γ-260Γ επίσης τοϋ ΐς-' αίώνος3. 

Ώς βάσις τής έκδόσεως έλήφθη ό κώδιξ Ραπείηιιε κιιρρί. 472. 

Ό Οι. ΑεΙπιο προτείνει όπως διά τήν έκδοσιν τών ύπό τών άνωτέρω τεσσά¬ 

ρων κωδίκων παραδεδομένων έργων τοϋ Θεοδώρου Β' Λασκάρεως ληφθή 
ό Ραπείπιΐδ §γ. 3048 ώς πληρέστερος τών λοιπών 4. Ό κώδιξ Ραπεΐηυε 
ειιρρί. £Γ6ο 472 ακολουθεί είς σπουδαιότητα, άν καί έδει νά προηγήται, 
διότι έχει πολλά κενά 5. Ή ύπόδειξις αΰτη δεν ήκολουθήθη ένταϋθα διά 
δύο λόγους : πρώτον ό Ραηείηυδ ευρρί. §Γεο 472 παραδίδει πλήρες, ανευ 
ούδενός χάσματος, τό έγκώμιον καί δεύτερον ό αυτός κώδιξ παρέχει πολ- 

λάκις καλυτέρας γραφάς έναντι τοΰ Ρεπδΐηιΐδ §γ. 3048 6, παραλείποντος, 

σημειωτέον, λέξεις 7 καί εις τινα σημεία8, ολοκλήρους φράσεις αϊτινες 
ύπάρχουν καί είς τούς ετέρους τρεις κώδικας, έν γένει δέ προσφέρει τό πλη¬ 
ρέστερου κείμενον. 

έκδοτον φιλοσοφίας. | "Υπάρχω τοιγαροϋν έκ χώρας τών Νανπλίων, | Χειρί γραφηθεϊσα 
δέ ή παρούσα νυν βίβλος, \ Τφ έτει, ίνδ. δ’, μηνός Ιουνίου κζ’, ημέρα τρίτη, \ Τοϋ 
οσίου πατρός ημών Σαμψών τον ξενοδόχου». (Η. Ο ηι ο η I, Εεδ ηι&ηιΐδςΓΐΙδ βΓ605 

όαΐέδ 065 XV6 εί XVI6 δίέοΐεδ άο Ια Βϊΰΐίοίΐιέςιιβ Ναΐίοηαίε εί όεδ αυίτοδ ϋίόΐΐοίΐιβςιιεδ 
ά© ΡΓ3ΠΟ0, Ραπ5 1892, σ. 26). Βλ. προσέτι τήν εΰστοχον παρατήρησιν τοϋ Οΐι. 
Α 8 ί γ υ ο, ένθ’ άν., σ. 396. 

1. Περιγραφή όπό Η. Οωοηϋ, ΙηνεηίεΐΓβ δοηηηΐ3ΪΓ6..., ώς άνωτ., σ. 207* βλ. 
καί I. Β. ΡαρρεάοροιιΙοδ, ένθ’ άν., σσ. X-XI, § IV. 

2. Ο Η. Α 5 ί γ ιι ο, Εα ΐΓαόίίΐοη..., ώς άνωτ., σ. 402. 

3. Πρώτη άτελεστάτη περιγραφή τοΰ κώδικος αότοΰ ύπό Ε. ΜίΠβτ, ΟεΙαίοδυε 
068 ιηεηαδΟΓΐίδ βΓεοβ άε Ια Βϊΰΐΐοίΐιέηυε όε ΓΕδουπαΙ, Ραπδ 1858, σσ. 184- 185. Προσφά- 
τως ό κώδιξ περιεγράφη πληρέστατα όπό Ν. Παναγιωτάκη, Λέων ό διάκονος, 
Άθήναι 1965, σσ. 85 -92 καί όπό Ογ. ά& Απάιέδ, Οαίαίοβο άε Ιοδ οόώοβδ §π0§οδ 
06 Ιε Κ63ΐ Βίόϋοΐεοα άε Ε1 Εδοοπαΐ, τ. Π, Μαάπά 1965, σσ. 83 - 86. 

4. Οΐι. Α δ ΐ γ α ο, ένθ’ άν., σ. 404. 
5. Αυτόθι, σ. 400. 

6. Πρβλ. Έγκώμιον, 5, 44-45, 98, 173, 186, 204. 
7. Αότόθι, 9, 24. 
8. Αυτόθι, 66, 107- 108. 
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ΡΑΚ-ΙδΙΝυδ δυΡΡΡ. ΟΚΕΟ 472 

(ί.42τ) Τον αντον Θεοδώρον Δούκα τον Αάσκαρι τον νίον τον νψηλοτά- 

τον βααιλέως κνρον Ίωάννον τον Δούκα έγκώμιον ε£ς τδν μέγαν 
φιλόσοφον κνρδν Γεώργιον τδν *Ακρο πολίτην. 

4 Πάνχας μεν άλλονς δεϊ θανμάζειν τοίς λεγομένοις και νπερεξαίρειν σου 

ί. 43γ τά νοήματα και ύπεράγασθαί σον την οικονομίαν καί το κάλλος [ των λόγιαν 
ώς μεγαλννειν, ώ φιλτάτη μοι κεφαλή, το μεν διά την φράσιν τε και την καλ¬ 

λιέπειαν το <5ε διά το υψηλόν αυτών και πυκνόν το δε διά την πρόθεσιν την 
ορθήν, ήν κέκτηται πρός με άγαθά φρονούν τα και καλά. Έμέ δέ μηδέν δεϊ τι 
καινόν δοξάζειν αυτών οίκειωθέντα τοϊς οϊκείοις των λόγων σον θησαυρό ϊς· 

10 ονκ αν γάρ άλλως, εις ά περί εμέ γέγραφας, είσήξα τον νουν, είμή πρότερον 

έξ εκείνων ήντλησα τά νοήματα. 

ΤΙολλαχώς γάρ διαιρούμενου τον λόγον καί διά τής επιστήμης διαφόρως 
τεχνονργονμένον συνάγεται αύθις καί πάλιν εϊς μίαν αρχήν την φιλόσοφον, 

14 ής οι ποταμοί παμπληθείς έκρέονσιν έκ τής γλώττης σου ενφραδμοσύνην καί 

ί. 43ν γλυκασμόν τοϊς εύ φρονοϋσι παρέχοντες. Καί κατά τον | θειότατον Πλάτωνα 
ή φιλόσοφος διελωύσα διά τής επιστήμης διαίρεσις τά άντιδιαιρονμενα τή 
τεχνολογία πάλιν συνήξεν εις έαυτήν ώς εις αρχήν καί πηγήν ονκ Ισότητι 
όμοιώσεως άλλλ έξονσιότητι κνριώσεως. Οντως γονν διαιρούμενος 6 λόγος 
παρά τής επιστήμης τε καί ένονμενος ώς εϊσπερ τινά κρατήρα χρνσονν έξεκε- 

20 νώθη πλονσίως εις σήν ψυχήν, άνθρωπε* καθαρωτάτην καί γε ταντην ευρών 

9 -10 οί. II Οι. 8,15 15 -18 Ρ1. 8ρΗ. 2525 

Α ίίΐυΐιΐδ &1ΐ©Γ& πιαηα 2 κυρίου Ο 3 κνρόν ΑΒ : κύριον Ο οιη. 8 5 ύπερό· 
γασαι Β 7 και ροδί <5έ &ά<1. Β 9 σου οηι. Β 20 την σήν 5 

4 >5. Πάντας μέν άλλονς... τά νοήματα : Πρβλ. τόν έμμετρον πρόλογον δν προέ- 

ταξεν ό Γ. *Α κ ρ ο π ο λ ί τ η ς είς τήν υπ’ αύτοΟ έκδοσιν τών έπιστολών τοϋ Θ. Λ α- 
σ κ ά ρ ε ω ς (βλ. άνωτ., σ. 107) II, 8,33-34 : «Πάντας δε σεμνούς ώς νπεξηρημένους { Νοή- 

μασι σχήμασι λοιπαϊς Ιδέαις». 

15-18. Ή όπό του Θ. Λασκάρεως γνώσις πλατωνικών κειμένων έχει τονι- 
σθή όπό τοϋ I. Β. Ραρραόορουΐοε, ένθ’ άν., σ. 18- πρβλ. και Μ. Αηάτεβνα, 

Οίετίίί ρο ΚαΠιίΓε νϊζ&ηΙΐ]3ΐίθ§ο άνοτο. ν XVIII ν., Πράγα 1927, σ. 163. 
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και ρύπου αμιγή τέλεον, ής τάς έκ λόγον καί διαλόγου έκβλύσεις, άλλονς μέν 
ανθρώπων τους κρείττονας είς θαύμα φέρειν δεϊ πρός άλγους έξ άλλων αντάς 
διαφημίζοντάς τε καί πέμποντας, εμέ δέ τέρπεσθαι μόνον τόν οίκεϊον όρώντα 

21 έπαινούμενον καί οτι περί τον έμον αγαθόν διδασκάλου οι λόγοι των ενφη\- 

ί. 44Γ μ ιών πρός ύψος αίρονται. Σύνθεσις γάρ καί διαίρεσις άγαθά τά άμφότερα άρί- 

στοος διότι τεχνολογούνται παρά τής έπιστήμης όμον- καί 6 επιστήμων έμός 
διδάσκαλος καί το συντιθέμενου περί έμον γράμμα αντον καί τό διαιρούμενου 
εγκωμίων εμών νπόθεσις καί τά άμφω περί έμον τον μηδενός όντως εις τό 
καλόν συνήλθε τώ λόγω. Καί γάρ ή σχέσις καί τή σχάσει συνέδραμεν ή έπί- 

80 τασις, ανθις τε ναύτη ή γλνκύτης τον λόγου σννεπεισέρρευσε' καί έγκωμιά- 

ζονσιν οι λόγοι τόν λογογράφον καί τόν αντον έκείνων γεννήτορα νουν. Τις 
γε άρα άκροώμένος τούτων ον γάνννται, ονκ ένθουσία, ονκ εϊς ύψος πτερο¬ 

κροτ ών αίρεται ταΐς φρεσί καί αεροβατεί διά τήν ίσχνν τής τον λόγον γλν- 

44ν κύτητος; Οϋτοας [ γονν οι πάντες οίμαι τούτων άκροώμενοι πάσχονσι πάθη 
85 άγαθά καί καλά καί μακαριστοί είσί τε καί νομΐζονται, ώσπερ λνπρας οι μή 

αυτών άκηκοότες έκ τον εναντίον τύχης είσί καί νπάρχονσι. ’Λλλ’ εϊπερ καί 
τής γλνκύτητος των λόγων τις άποστή καί τήν οικονομίαν έθέλη άνερευνάν, 

ώστε θανμάζειν ή κολάζειν καταλλήλ,ως, δπερ και είς ταντην εύρη, προχωρή¬ 

σει οϊδ’ άτι πρός άβυσσον έπιστήμης καί πρός άσχετον γνώσεως. 

40 Τοιαύτη γαρ ή τον έμον διδασκάλου πολύκρουνος των λόγων ροή, διει- 

δεστάτη καί άμιγής άθόλωτός τε καί δαψιλής, άένναος όμον τε καί άνεπίμει- 

κτος καί είς γήν προελθοϋσα καρποφορεί καί επί τάς άκάνθας άναβλαστάνει 
καί έπ έμοί τώ ξηρώ καί άνίκμω λίθω είσρεύσασα ήντλησεν, άπερ έκκεκέ- 

ί. 45γ νωκε | πρότερον καί έξ αυτών έγκωμίων περί εμοϋ πανήγυριν έστησε. Ααδου- 

45 χονσι τοίννν λόγοι διδασκάλου τόν φοιτητήν καί τόν έσβεσμενον τής αντον 
γνώσεως λύχνον άνάπτονσι φωτοχνσίαις ταϊς λογικαϊς. Θαυμαστή καί γάρ 
καθέστηκεν ή πανήγνρις, καινοτρόπως τε όμον καί ξενακούστως έγκωμιάζε- 

ται ό έγκωμιάζων, οτι νόμους έγκωμίων οί λόγοι τούτον καταβεβλήκασιν, 

δπερ μή δόξη καινόν μηδέ τοϊς άνεπιστημόνως ξένον τάς βίβλους άναγινώ- 

50 σκονσν καίτοι γε Άχιλλέα καί Άγαμέμνονα καί τούς, ονς ή Ίλιάς διαλαμβά¬ 

νει, 'Όμηρος έξνμνών υμνείται μάλλον ή εκείνους υμνεί. "Ωσπερ γάρ έν λει- 

μώνι τις τινι μή έλθών τρνφα δέ, ει καί πόρρω των τούτον καρπών, έξ ών 
ί. 45ν σννιέναι δύναται, οϊων φυτών είσίν οί καρποί, οϋτω καί τήν | ομηρικήν τις 

24 άγαθον ΟΠ1. Β 34 ονν Ο τούτων ΑΒ€ : πάντων δ 41 τε2 $αρτα Ιίηεαιη Α 
44 έστησεν Β 49 μή δέ Ο 

39. οϊδ" οτι... γνώσεως: Πρβλ. τόν έμμετρον πρόλογον τοϋ Γ. Άκροπολί- 
τ ο υ, II, 7,3 : «Καί γνώσεως άβυσσον ον μετρονμένην». 
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διερχόμενος ποίησιν γνώναί γε άν ειη, ει βονλ^ητον αυτώ, τον ταντης 

55 γεννήτορα. 
"Εχει μέν γάρ όντως ταντα καί καθώς εϊρηται. Τις δ’ αν διά τούτους 

τούς λόγους, ονς γέγραφα, ονχ οτι γέγραφα άλλ’ ότι φύσει τό άληθές εχονσιν 
εκ των λόγων τον πρός με έπαινον, ονς λεοντιδής ψυχή έξηρεύξατο, ον νοήσει, 
οϊον έστί μήκος καί πλάτος καί βάθος τής έρενξαμένης αυτούς- οΐος γάρ 

60 έστιν ό νους, ό λύχνος αυτής, ακολούθως καί αντη έστί καί οί λόγοι οί παρε- 

πο μ ένως έκρέοντες. Τό παροιμιώδες ήδη διά ταντα βοώ, έκ του κρασπέδου 
τις γιγνώσκ&ι τό ύφασμα. Πότερον ούν δια ταντα ερω και το δανίτικον ρητόν 
παρωδών, εί καί αληθής τοϊς πολλοΐς ή τούτον δόξει παρφδησις' άνέβη καί 

ί. 4ίΓ γάρ ό έμός δι | δάσκαλος εις νψος θειον και άπειρον και πλειστακις αιχμαλωτι- 

65 σας σοφίας αιχμαλωσίαν δέδωκε δόματα εγκοσμίων καλλιστων τοϊς ανθρωποις 
τοϊς δεξαμένοις τον λόγον αντον, οϊ ονκ έξ αιμάτων ουδέ έκ θελήματος τινων 
ουδέ έκ θελήματος σαρκός άλΧ έκ τον Θεόν καί τής αυτόν διδαχής εις τό τής 
φιλοσοφίας άνηνέχθησαν νψος καί άξιους εγκωμίων αντ ονς έποίησαν. Προς 
ταντα γονν, τις άρα έρεϊ αίχμαλωτίσαι έκ τον διδασκάλου τον λόγον ή άραι 

70 την διδαχήν έκ τον φοιτητον, τον μεν εγκωμιαςομενον τον δε γε κατα χαριν 
έγκωμιάζοντος; Ονκ έστι τις ό αίχμαλωτεύσων άπέστη γάρ ό ολοθρεντής, 

κοινός πλούτος έξ ον πλοντονσι και οι μη γινωσκοντες ύλης πλούσιοι, ει 
75 τέως τε ον γινώσκονσι κρίμα συνιστώντες προς εαυτούς δι αυτό καί τους 

φύσει νοεΐν έθέλοντας τυφλώττοντες τό καλόν. Τυφλός γάρ ό πλούτος τω 

63 - 66 Ρδ. 67,ΐθ οί. Ερίι. 4,8 66 - 67 Ιηο. 1,13 72 οΓ. I Οο. 10,ίο 76 - 77 Αγ. 

Ρ1. 90 

61 βοών Ο 63 και δαρτα Ιίηεεηι Α 66 οΐ δαπρδί : οί εοόό. ονδέ έκ θελήματος 
τινων οιη. Β 67 τον κυρτά Ιίΐϊΐε&ηι Α αύτοϋ ΑΒ8 69 αραι ΑΒ Ο : άρα 3 70 τον 

ροδί έκ 6Γ&$υπι 8 74 εί Β8 : οί ΑΟ 

61 - 62. έκ τον κρασπέδου τις γινώσκει τό ύφασμα : Ρ&Γοεηιΐοςτ&ρΙπ βΓαεοί (Εευίδείι - 

δε1ιηεΐύε\νϊη) II, 162, 66. 
63 - 65. άνέβη καί γάρ... αιχμαλωσίαν : Πρβλ. Ν. Βλεμμίδην, Άνδριάς βασι¬ 

λικός (Κ. Ειπηιίη§6Γ), 10,13-14 : «Άνέβης είς ϋψος σινφοοσυνης αιχμαλωσίαν τω άγαθω 

αίχμαλωτενσας». 
73 -74. είρήσθω... πλούτος : Πρβλ. και Ν. Βλεμμίδην, Άνδριάς βασιλικός, 

9,2-4: «Τοιγαρονν εί πάντων ανθρώπων υπερτερεί βασιλεύς, ή φιλοσοφία δέ πασών επι¬ 

στημών όμον καί τεχνών». 
17-10-1968 

Θεοδώρου Β' Λασκάρεοις,5 Ανέκδοτον εγκώμιο ν προς τόν Γεώργιον Άκροπολίτην 113 

κωμικό) έδοξσ,σθη καθώς αληθές· τυφλούται καί γάρ ή κεχηνυΐα ψυχή προς 
αυτόν καί πάσχει τον παθήματος άξιον. 

Πολύς μοί έστιν ό σκοπός νυν, επειδή δή έπαινεΐν ήρξάμην τόν λόγιο 
80 πλούσιον, δέδοικα δέ διά τούτο καί παρατήαασθαι βούλομαι μήπως, άτέχνως 

τεχνολόγων καί πλούτον λόγον νομίζων εχειν, δμοιόν τι πάθω τνφλω ένθεν 
κάκεϊθεν παρασνρείς κρημνω τε πέσω κακίας άτέχνως ώς πορενόμένος επί 
τρίβονς ον λείας αλλά δυσχερείς καί άνεπιβότους πολλοΐς τω τοί γε καί πε¬ 

ι. 47Γ λαγίζων έν γαλήνη καί \ νηνεμία καί γε κρεϊττον τον λέγειν έν τω μή λέγειν 
85 διά τήν σιωπήν πορενό μένος έπ όλεθρον φέρω τον γέλωτος τήν πενιχρόν μου 

διάνοιαν. 'Όμως 6αρσοποιεϊ με τό φίλτρον καί τείνει με κατά ψυχήν τό κρυ¬ 

πτόν κέντρον τής συνειδήσεως καί ελέγχει με ή αντιστροφή καί πάντα έξ ών 
εχω προσφέρειν με πείθουσι τό προαιρεϊσθαι καί μόνον αίτιον προβαλλόμενα· 

διά τούτο κεφαλαιωδώς τόν λόγον άναρροήσας, επαινώ τον διδασκάλων τον 
90 καλόν κάγαθον μου τούς φύσαντας Ιλαρότητος παρά πάντας καί ταπεινώσεως 

μεστούς καί οΐονς ό τούτων καρπός εκείνους άπέδειξεν. Ει δε καί πρωθύ¬ 

στερου τό κεφάλαιον γέγραπται καί ον καΟώς άπαιτεϊ τό έγκώμιον, μηδείς 
ί. 47ν μον άτάκτως διά τούτο καταμωκήσαιτο, δτι ονδέ ά\τεχνίας λόγος τούτο πε- 

ποίηκεν αλλά μέγεθος αλήθειας καί φόβος άνεπιχειρήτον επιχειρήματος* 

95 ταύτόν γάρ έστιν είπεΐν ήνδραποδισμένου προς αγώνας φέρειν τινά καί εμέ 
προς τήν καταοχήν τόν νονν συνεισάξαι τούτον δή τον βουλεύματος. 

Ενγενής μέν ούν ώς έκ τής αρετής τών πατέρων καί πολλω μείζων έκ 
τής πατρίδας* σιωπά μου γάρ τόν λόγον καί ή τούτων πατρίς ή Κωνσταντίνον 
καί βασιλίς, νυν δέ δούλη καί όνομαζομένη πολνμερώς είς μέρη διαιρεθεΐσα 

100 τε καί όνομαζομένη έκ τών μερών. "Έργα καί άγώνες καί τό περί λόγους 
αυτού γενναίου καί τό είς έπιστήμας έπιστημονικόν καί τό προς σύμπαντα 
λόγον ακέραιον καί ο τι θαρρώ) λέγειν τό είς τούς περί λόγον πάντας στέφος 

ί. 48γ νικητικόν άν αστό μούσι τόν έμόν | λόγον καί άναρροούσι τήν έκχυσιν άπο- 

77 τυφλονται ε τνφλοντε δετίόα εοιτεχϊΐ Α 79 πολύ Ο 93 μοι 8 97 μεϊζον Ο 
98 γάρ Α08 : δέ Β 101 αύτό Ο 

81 - 83. ένθεν... ον λείας : Βλ. έπιστολήν I (ΧΕΙΧ) του Θ. Λασκάρεως προς 
τόν Γ. Άκροπολίτην (Η. Ρ ε $ ί α), 67 - 68,ιο-ΐ2 : «αΙνα τί βαίνεις άτάκτως και ον 
μεμάθηκας έν φιλοσοφία περιπατεΐν καί έν λόγω διατρίβειν τάς τρίβονς σον καί έν συνέ- 

σει διεξιέναι σον τάς οδούς;». 

89 - 91. έπαινώ... άπέδειξεν : Γ. Ά κ ρ ο π ο λ ί τ η ς, I, 49,21. 
92 - 93. μηδείς.. .καταμωκήσαιτο : Ν. Βλεμμίδης, Άνδριάς βασιλικός, Π,ι-2 : 

«οπον γε καί άνθρώποις ονκ άδηλα τά πολλά καί καταμωκώνται καί διακωμωδοϋσι». 

97-99. Ενγενής μέν ούν... δούλ,η : Πρβλ. Γ. Άκροπολίτην, I, 46,Χ2. 

Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, "Έτος ΛΤ' 8 



114 Αθανασίου Φ. Μαρκοποΰλου 

σχολικά3ς έκβοήσω, ώς λύχνος έν ανχμηρώ άπεφάνη τόπο) 6 λόγος αντον 
105 καί δαυϊτικώς μελωδήσω διά λύρας μονσικώτερον λογικής αδων, 6 ποταμός 

τής συναγωγής τον Θεόν έπληρώθη νδάτων των λόγων αντον. Τί γονν ταϋτά 
έστι και τις ή τόση συνίζηϋις των χειλέων μου και τις ή βράδυτης των λό¬ 

γων μον και τις ή τής φωνής μου άνειμένη βοή και τίνι τρόπο) τά μεγάλα και 
κατασταθμίζω λόγοις έν σμικροτάτοις και τά υπέρ φύσιν και αύτοφνώς λάμ- 

110 ποντα ώς έν νέλω καί έν έσόπτρφ τοντωϊ τω λόγο) δηλοποιώ' τά συγγενή γάρ 
δηλοϋσι τά συγγενή και τά όμοούσια τή φύσει τά όμοούσια. Πόρρω πότερον καί 

ί. 4$ν γε 6 λόγος των αντον κατορθωμάτων καθεστηκώς 6 έμός έκ 1 θειάζει και μάλ¬ 

λον ή έγκωμιάζειν επιχειρεί· τό γάρ αδύνατον αλήθεια ον συμφυές, τά δέ τής 
αλήθειας απροσφνή φύσει σννίστασθαι αδύνατον. Άδυνάτως γονν και άπροσ- 

115 φυώς και ο έμός λόγος ών προς την αντον μεγαλόνοιαν ονκ εγκωμιάζει 
αλλά μάλλον θαυμάζει τά κατ' αυτόν. Έρώ δέ τι και έτερον ονδεις εξ ετέρου 
εγκωμιάζεται, ώσπερ ουδέ τις αμαρτάνει τινί: ο γάρ έγκωμιαζόμένος και 
έγκωμιάζων προς έν άντιστρέφονσιν, οϊον άρίστο)ς Κνναίγειρος επραξε και 
αρίστως περί αντον Πολέμων λογογράφεϊ' αρίστως άρα οϊκοθεν επαινείται 

120 Κνναίγειρος. Ονδεις γάρ εξ άλλον έχει τι αγαθόν ή οικειακόν καί πρότερον έκ 
τής ανω δυνάμεως, έξ ής ονσιώθη και διαμένει τό παν καί γε τό μέν ον λογικόν 

ί, 4τό δέ ωσαύτως δοϋλον τον | λογικού. ’Εκεϊθεν αύθις σοφίζονται καί σοφοί καί 
συνετίζονται βασιλείς καί τύραννοι σωφρονοϋσι προς τά αλόγιστα. Χαλιναγω¬ 

γεί γάρ ο λόγος πάντας καί των δεόντων εισάγει τά συγγενή. Τί γονν εΐπω 
125 άρτι κάγώ' χαλιναγωγήσει κάμε νυν καί προς την αρχήν έπανάξει με τον σκοπού, 

καί, εις δπερ ήρξάμην λέγειν, σοφώς συνενώσει με ή άπολελνμένον Ιδό)ν κατα¬ 

λείψει με καί άλλα άντ3 άλλων λ.έγειν έάσει με; Ονκ έστι τούτο τον λόγον 
αλλά μάλλον παιδαγωγήσει με καί προς τήν του εμού διδασκάλου εγκωμια¬ 

στικήν ύπόθεσιν ήδη τρέψει με. Πότερον ούν, αληθώς περί τούτον είρήσομαι 
130 καί δ μηδέν έχει λαβεϊν, ώστε άνήρ φιλοσκώμμων εκείνο μέν πειράσεται 

ί. 49ν λαβεϊν, όπως αντον σκώψη, εμού δέ καταγνώσεται, ο\τι χαριεντιζόμενος τω 
διδασκάλω άπρεπώς γράφω τά μή όρθά.’Έχονσι γάρ οι κακοί τήν σφών κακίαν 
τροφήν άπερρίφθο) γονν διά τούτο εϊ τί έστιν υπερβολικόν καί ον κατ' αύξησιν 
λέξω τά άπερ ήδη καί λέξω αλλά κατ αυτήν αλήθειαν. 

104 II Ρβ, 1,19 105 - 106 Ρδ. 64,ίο 110 οΓ I Οο. 13,12 110-111 οΓ. Απβί. 
Ργ. 8965,11 117-119 Ροΐεηι. €γη. 45-46 120- 121 οί. Γυ. 24,49 

107 τοσαντη ζήτησις 8 107-108 καί τίς ή βραδντής των λόγων μον οηι. Β 
115 ονκ οπι. 8 119 πολαίμων ΑΒ πολοείμων Ο 126 εις οιη. δ 130 πειράσηται 
οοάά. 131 λαβεϊν ε λαβήν δοτΐβα οοιτεχΐΐ Α λαβήν Ο 132 γνώμην ροδί ορθά ΐη 
γπ3γ§. δεςίιχδΐί Ο 

Θεοδώρου Β' Λασκάρεως, Ανέκδοτον έγκώμιον πρός τον Γεώργιον Ακροπολίτην 115 

135 Πέντε τινάς νέους ό έμός δεσπότης καί βασιλεύς εις τήν των γραμμά¬ 

των προελόμένος μάθησιν, έκρεύσασαν ταύτην πρότερον άναλωθείσης τής Κων¬ 

σταντίνου παρά των Ιταλών, τή παιδεία αυτούς δέδωκεν, όόσπερ πέντε αι¬ 

σθήσεις, δι ών φωτίσαι τό σώμα έθάρρει τού λόγον έσβεσμένον καθεστηκό- 

τος. Εις έκ τούτων ό έμός έστιν 3Ακροπολίτης ό νυν ύμνων καί υμνούμενος, 

140 ό λέγων καί έν τω λέγειν ετέρων τινά κατορθώματα νπερηρμένον πάντων 
ί. 50Γ δεικνύων αυτόν καί νπερ\νικών όντως ό,τι έν λόγω τους λέγοντας* καί εκείνοι 

μέν ούν συν τούτο) εδόθησαν εις διατριβήν αγαθήν καί έργον αίσιον καί θεά- 

ρεστον, όμού δέ πάντες εις τον σκοπόν όμοϋ καί άπαντες ήγωνίζοντο. 

Κοινά τά άθλα κατ' Ίσοκράτην, ίση εις πάντας τής παιδείας ή ρίζα ήν 
145 άλλ' ίσοι καί οι καρποί· δυνάμει μέν οι καρποί ή ρίζα δέ ώς νπάρχουσα ήγω¬ 

νίζοντο άμφω. 9 Υπέρ γην ό ήλιος έλαμπε καί συνέλαμπε συν αντώ 6 πρός 
λόγους έμός ποδηγός· νύκτωρ μέν συνωκίζετο άναγνώσει τον νουν, έν ημέρα 
δέ είχε τήν ευφυΐαν άριστον σύμμαχον, όπλων άμφίστομον δά ού διεϊλεν αεί 
τό κρεϊττον από τού χεΐρονος καί προσελάμβανε τό καλόν καί τό αντίθετον 

150 άπεδίωκεν. Ούτως γοΰν, αρίστως έν γράμμασι διελ.θών καί τήν σύμπασαν 
ί. 50ν γνώσιν 1 τούτων ιός έρωτιών τήν καλήν κάγαθήν συλλαβών, έκολλήθη μου 

τή ψυχή λογικώς τε καί πρακτικούς τούς τούτου σνναγωνιστάς εντελείς εις 
φιλοσοφίαν άφείς. Είτε γούν Θεός τούτο έκέλευσεν είτε τύχης φορά λε- 

λέχβω έποίησεν, αμφιβάλλει μου ή διά γλώττης φωνή, πιστοί μοι δέ ότι 
155 Θεός ή διάνοια. Ταϊς γάρ μέγιστα ις όρμαϊς των διοικήσεων Θεός αεί συν εισ¬ 

έρχεται· συνεισήλθε γούν Θεός εις ημάς, επειδή δύο ύπήρχομεν. "Οπου γάρ 
είσι δυο ή τρεις αντί τον καί τρεις συνηγμένοι, αυτός φησι δι εμέ, έκεϊ είμι 
αρχή καί μέση τε καί τελωίωσις. 'Υπήρχεν ούν διά τήν φυσικήν άγαθωσύνην εις 

ημάς ο Θεός. 

160 Καιρός προέβη καί ό διδάσκαλος μέν έδίδασκεν, εγώ δέ ήκροώμην των 
λόγων αυτού φωνής, όύσπερ θεού. Έπεί δέ λόγος έστί τό κάλλ,ιστον χρήμα, 

144 -145Ιδος.15,295 155 οί. ϋο. 28,47 156 - 157 οί. Μ&Ι. 18,20 

142 ούν δΐιρτα Ιΐηεαηι Α 158 αγαθοσύνην Ο 

135 - 139. Πέντε τινάς νέους... * Ακροπολίτης: Βλ. τά μεταγενεστέρως λεχθέντα 
ύπό τοϋ Ν. Β λ ε μ μ ί δ ο υ, Διήγησις μερική, 29,δ-η : <άΛλΧ ό κρατών διά τό τον 
λόγον ήτονηκέναι πέντε φοιτητάς εις τήν λογικήν εϊσδέκτονς ήμΐν έποιήσατο, βίρ μετά 
πειθοΰς ή πειθοϊ μετά βίας χρησάμενος. Έδίύον δέ και σίτον, έδίδον και χρνσίον, ετή¬ 

σια καί άμφω». Πρβλ. προσέτι, Γ. ’Α κ ρ ο π ο λ ί τ η ν, 1. 49,8. 
160-161. Καιρός προέβη... ώσπερ θεοϋ : Αναφορά εϊς το μετά το 1246 χρονικόν 

διάστημα καθ’ δ ό Γεώργιος Άκροπολίτης, άντικαταστήσας τόν Νικηφόρον Βλεμμίδην, 
άνέλαβε τήν παιδείαν τοϋ Θεοδώρου Λασκάρεως. Γ. Άκροπολίτης, I, 131,5 κ.έξ. 



116 Αθανασίου Φ. Μαρκοπούλου 

ί. 51Γ φ διαφέρει το λογικόν καί το άλογον, \ έπόθονν αν τον καί πόθων έπεθνμουν 
καί έδιδασκόμην τοντον έξ αντον καθαιρόμενος. Και πάσαν ούν αυτός εμέ 
φιλοσοφίαν έδίδαξεν, επειδή άλλως αυτός ώς φίλος νπήρχεν έμός. Έγώ δέ 

165 οία σκληρός ών έπόθονν μέν άλλ’ ον κατελΑμβανον και έπασχον τον τής Πη¬ 

νελόπης ιστόν το ατελές πάθημα. Κανχάσθαι γάρ ον συμφέρει μοί' τότε γάρ} 

εϊπερ και λόγους, ήν αγαθόν, καινοφανείς είρηκα, δτε αυτούς και κατέλαβον. 

3Επεί δέ ήμαρτον τον σκοπού και τους λόγους μέν ον κατέλαβαν πονηρά 
δέ γή έφάνην, ότι την διδαχήν ώς αγαθή ουκ ενεκολ^ιιοσάμην, έν τίνι νυν καί 

170 κανχήσομαι ή κατά τον μέγαν Παύλον, έν ταϊς άσθενείαις μου; Ύπήρχομεν 
ονν άμφω, έν κόποις καί πόνοις, έν έρημίαις πολλάκις ον τοπικαϊς τε καί ταϊς 

1. 51ν τής γής, αλλά φόβον καί έρημίας \ έν στενοχώρια πολλάκις, καν πλατύς ήμϊν 
ο λόγος- έλέγετο, έν άγρνπνίαις σνχνάκις μαινομένοον των αλόγων έν τούτω, 

ότι λόγος πλατύνεται. Στερρός γάρ ήν ο διδάσκαλος, άπαλως τή φύσει ό φοι- 

175 τητής καί εσφράγιζεν εντνπώτως εις αυτόν τούς λόγους αυτός. 

Δ η λθ ο μ εν ούν ουκ έν ακαριαία) καιρώ τά μαθήματα αλλά χρόνω πολλ<.ω 
καί κόπα) καί ό περί λόγους ήμϊν υπήρχε τροφή σκοπός. 3 ΕπεΙ δέ ραστον 
το έργον έγένετο καί έγώ μέν προέβην εις προκοπήν, καί πέτραν γάρ κοιλαίνει 
ρανίς, αυτός δέ σύμμαχον εύρεν εχειν τον φοιτητήν, πάντα εως δεύρο τά ήμέ- 

180 τέρα προς τούς απαντας γεγόναοιν άπροσμάχΐ]τα. 

Τολμώ τι λέγειν καί αποφαντικόν τίς ήμϊν άντιστήϋεται, τις νομίσει 
ί. 52γ νικήσαι, τίς λό \γον έρεϊ καθ' ημών; Στρατηγεϊ γάρ αυτός, έπομαι δέ έγώ καί 

ή νίκη οϊδ’ άτι ό)ς νπερεκτανθήσεται. *Αριστος γάρ υπάρχει κατά φύσιν λόγον 
καί απροσμάχητος, άνθηρά μέν έκρέων θαμά τά λόγια, μέλισσαν δέ έκμιμού- 

185 μένος, άνθη τε πρότερον σνλλέξάμενος ώραϊα, μέλιτος γλυκασμόν κατασκευά- 

165 - 166 0(1. 2,104 -105 170 - 172 Π Οο. 12,4-ιο 185 - 186 οΤ. Ρδ. 118,103 

163 τούτον δυρτα Ιίηεαηι Α οιη. 0$ 164 σοφίαν 8 173 σνχνάκις Α€5 : πολλά¬ 

κις Β 175 έντνπώτως ΑΟ 185 πρώτον Ο 

ώς καί II, VII - VIII τά υπό του ΗείδεηύεΓβ γραφόμενα- προσέτι Ν, Β λ ε μ μ ί δ η ς, Διή- 
γησις μερική, 39 κ.έξ., τέλος δέ τά έπίσης ύπό τοΰ Ηεΐδεηβει·£ άναφερόμενα εις τά προ- 
λεγόμενα αύτής τής έκδόσεως σ. XXI. 

176 -177. Διήλθομεν ονν... τροφή σκοπός : Έτερος ύπαινιγμός είς τήν διδασκαλίαν 
τοΰ Θεοδώρου ύπό τοϋ Γεωργίου Άκροπολίτου· πρβλ. Γ. Ά κ ρ ο π ο λ ί τ η ν. 1,131,7-8 : 

178 -179. και πέτραν γάρ κοιλαίνει ρανίς : ΡαΓοεηιΐο§Γ&ρίιί §Γ&εεΐ (Γευίδείι - 8οϊιηεί- 
άεννΐη) Π, 632, 19. 

185- 186. άνθη τε πρότερον... φοιτητάς : Βλ. τόν έμμετρον πρόλογον τοΟ Γ. Ά- 
κροπολίτ Ο υ, II, 9,60-61 : «Μή φράσεως ήδνσμά τι παραδρομής- [Γενήσεται γάρ ώς 
γλνκάζον σοι μέλι». 
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ζει έξ ού ποτίζει τούς φοιτητάς, τούς δ* αντιθέτους τιτρώσκει κέντρφ λόγων 
αντον. Ενβονλία υπάρχει πολλή παρ αύτώ και πλήθος ευφυΐας καί αγχίνοιας. 

Ξενοφών γάρ, εϊπερ είδε τοντον, έθαύμασε, καί έπήνεσε τήν φρόνησιν Νέστορρ 
ό γηραιός.3Επειδή ονκ έν χρόνω καί Σολομό)ν διαγράφει το γήρας, άλλα φρο- 

190 νήσει το γήρας ορίζεται, πραότης ανθις καταστέφει αυτόν καί σύνεσις. .συν, 

ί. 52ν τούτω | κοιτάζεται. Που τοίνυν εϊσίν οι νυν σοφοί καί άσύνετοι; 3Ελθοντες 
άρτι έντανθα Ιδέτωσαν σοφόν τε καί σώφρονα καί ταϊς άλαις άρεταΐς περιδέ- 

ξιον' συνέδραμε καί γάρ ή μάθησις τή[ φρονήσει καί ή φρόνησις τή νοιώσει καί 
ταύταις ή ευφυΐα καί παντοϊον αυτόν έποίησαν. Πότερον ούν, άνοίγων οντος 

195 τό στόμα καί λόγους λέγων τούς ευπρεπείς καί χελώόνος φωνοον εύστροφώ- 

τερα καί άηδόνος μελουργών εύσημότερα καί περιστεράς ψαλμικής, ής τά 
μετάφρενα χρνσανγίζονσι, πράττων διά λόγον άκεραιότερα ονκ αν έλκύση 
πάσαν εις τόν πόθον αντον ψυχήν; Ναι, ναί, πάσαν οΐδα καλώς έλκύσει 

199 καί λίαν νπερελικύσεΐ’ έλκύσω γονν καί έγώ τόν έμόν λόγον διά τούτο έκ τον 
ί. 53Γ ρητορεύειν εις άπόδοσιν τον σκοπού καί \ στέρξω είναι είς τήν αγάπην αντον 

έν πολλή τή χαρά. ' Ηγούμαι γάρ δίκαιον μένειν εις τ αυτήν, ώσπερ είς στε- 

ρέμνιον καύχημα. 

3Επειδή καί χρόνος καί λόγος καί αρετή καί φιλία ημάς συνήρμοσε, ταντα 
νυν σοι φέρει, ώ μεγάθυμε άνερ, μαθητής, ον έπήνεσας" ονκ εξ εκείνου δέ εϊσι 

20') ταντα αλλά μάλλον έκ σου καί δηλοποιεϊ σοι διά τών λόγων τούτων τήν ένδον 
διάθεσιν. Τεκμαίρεται γάρ τις τά αφανή έκ τών φανερών καί γινώσκει τά μή 
δρώμενα έκ τών ορατών καί τούς διαλογισμούς τής καρδίας έκ τών λόγων τον 
ταύτην έχοντος έκμανθάνει καί γινώσκει διά τών έγγντάτο) τά πόρρωθεν. 

209 ’Έστι γάρ έστι κατά δεύτερον λόγον νοεϊν τινα τά αφανή όργανικαΐς καί 
ί. 53ν μαθηματικαϊς άποδείξεσι, καθώς έδίδαξας, καθώς ήμάς διηρ\μήνευσας, ήν 

χάριν ονδέποτ3 άν σοι άποφλήσωμεν. Νννϊ δέ προσέθηκας καί έτέραν χάριν, 

έγκώμια καί πανηγύρεων άφορμάς, ό δούς τά πολλά καί νυν διά τοϋ εγκω¬ 

μίου νπεραγάσας ήμάς. ' Ημείς δ3 άντιστρέφομεν αντί τών πολλών τό εντελές 
τούτο λόγιον καί λύομεν τή λύσει αντον πάντα, οσα πριν συνεδέθησαν, καθώς 

189 -190 8α. 4,8-9 195 - 196 Ιδ. 38,14 

186 φωτίζει Β τών αηίε λόγων α<3<3. 8 194 γάρ αηίε και αό<3. δ 196 ψαλ¬ 

τικής Ο 197 λόγον Θ άκεραιότητα δ 204 φέρω 8 ών Β 205 ένδοθεν 8 

210. μαθηματικαϊς άποδείξεσι: 'Ο Γεώργιος Άκροπολίτης έδίδασκε, πλήν τής φι¬ 
λοσοφίας, και μαθηματικά ώς βέβαιοί ό Γρ. ό Κύπριος, Αότοβιογραφία, 185,12-17 : 
«και οϊ πρόθυμον έαντόν τοϊς βουλομένοις άκροάσθαι καθίζει διδάσκαλον εξηγητήν μέν τών 
Ρ.αβνρίνθων τοϋ Άριστοτέλονς... εξηγητήν δέ και τών Ενκλείδου καί Νικομάχον, οσα 
τεθεωρήκασιν οντοι, ό μέν γεωμέτρας, Νικόμαχος 6έ αριθμητικούς έκδιδάσκοντες»'. '·. 
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215 νπεσχέθημεν, άνυποκρίτως και ούκ εν άκροις χείλεσιν αλλ’ αληθώς τε 6μου 
και πισχώς. Τοϊς πρόσθεν δε ή σνντήρησις αγαθή ονχ οτι δε οτι σννχηρεϊ 
εις αγάπην και φιλίας άξίωμα' άλΣ ή χών απευκταίων ϋννχήρησις χοϋχο γάρ 

και σννχήρησις, ή και. καχά φνσιν φυλάχχοι χάριχι τον Χρίστον τους εν 
αλήθεια σννχηρονμένους και έν σκέπη χών πτερύγων ανχοϋ. 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Φ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 

218-219 Ρδ. 16,8 

216 σνντηρεϊν εοάςί. 

ΣΤΑΡΑΤΟΡΟΣ - [ΠΡΩΤΟΣ]ΤΡΑΤΩΡ, ΟΚ δΤΚΑΤΟΚ : 
Α ΜΙΧΙΤΑΚΥ ΙΝδΤΙΧυΤΙΟΝ ΙΝ ΧΥίΙι ΟΕΝΤϋΚΥ ΟΥΡΚυδ 

§ 1. Τίιβ ί6ΠΏ αχαράχορος οοοιίΓδ ία αη ίηδοπρίϊοη οη^τανοςΐ οη η Ιοπιβ- 

δίοηε ίΐιαΐ \να§ Γουηά οη 10/11/1910 ίη ίΐιβ πιοδςμίό οΓ ΜίδδόπΚοδ, Νίοοδίμ 
αηά \ναδ ρυβίίδίκιΐ ίΐιιϊςε, ΩΓδί \>γ Ρεπδίίαηεδ, Ιΐιεη Ωγ ΙείΤεΓγ αη<3 Ιαδίΐγ Ωγ 
Ιηάίθ-ηοδ. ΗεΓβ ίδ Ιηίϋμηοδ’ Γεαάίη§, ίη τνΐιίοΐι δενεταΙ ηιίδΓεηάίη§δ οί ΙεδεΓγ 
Ωανε βεεη οοιτεοΐε<1 : _ 

Τ ΕΚΟΪΜΗΘΗ Ο ΔΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΘΫ Ο ΚΥΡΗΣ. ΙΩΣΗΦ Ο 
ΒΙΖΑΣ. Ο ΣΤΑΡΑΤΟΡΟΣ. ΚΑΙ ΜΑΣΤΟΡΟΣ. ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΡΑΣ 
ΤΟΥ ΡΙΓΟΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ. ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΑΙ ΑΡΜΕΝΙΑΣ. ΤΟΥ 
X Ϋ ανβ \ 

§ 2. ΗεΓ6 ίδ ηη εχίχαοί ίτοηι Ρεπδίίηηβδ’ οοππηεηί&Γγ : 

ΑΗ πλάξ φέρει καλλιτεχνικότατα έγγεγλνμμένην χήν χον νεκρόν εικόνα 
έν τή επίσημοι ανχοϋ στρατιωτική μεσαιωνική στολή μετά περικεφαλαίας καί 
λόγχης. Έκ της επιγραφής ταύτης μανθάνομεν οχι 6 Κύριος Ιωσήφ Βί[υ]- 

ζας δ 'σχοναράτορος — Σχιούαρδ (δΐε\νηΓ(1) και μάστορας = μαέστρος (Μα- 

δίοι) χής σημαίας τον βασιλέως , . ., απεβίωσε και έχάφη έν χω παρεκκλή¬ 

σια) χον Βασιλικόν , Ανακτόρου, οπερ έκειχο εγγύς, και τον Στρατώνος οσχις 
εγγύτατα ανχω έκειχο, κατά χό 1402 μ.Χ.. . . 'Ο Βύζας ήν προφανέστατα 
"Ελλην οσχις ήν Ανώτερος 5Αξιωματικός τον Κράτους και δ επί χών βασιλι¬ 

κών φρουρών προϊστάμενος\ Αντη. .. ή επιγραφή. . . προσεπικνροϊ χά ήμέ- 

χερα επιχειρήματα τα εις τό ναΐδριον χοϋχο άναφερόμενα ώς άνήκον χώ 
παρακειμένου Βασιλικω Μεγάρω χον 'Ερρίκον Β’ καί χω Σχραχώνι χών 
βασιλικών φρουρών. [1] 'Όρα Κεφ. Λήδρας σελ. 701, 774 - 75, 787 - 89» 2. 

1. Αηίίι. Κ. I η ά ία η ο δ, Κυπριακά Μεσαιωνικά Μνημεία, Επιγραφές, 1, ίη 
Κυπριακαί Σπουδαί, νοί. IV, 1940 (Νίεοδΐα 1942), ρ. 28; εΓ. 1 Κ. ΡεΓίδίίαηεδ, 

Γενική 'Ιστορία τής Κύπρου, άπό τίδν Αρχαιότατων Χρόνων μέχρι τής 5Αγγλικής Κατο¬ 
χής, Νίοοδία 1910, ρρ. 953-954, οΐ. ρρ. 787Γ.; Ο. ΙείίεΓΥ, Ηίδίοπε Μοηυπιεηίδ οί 
Ογρπίδ, Νίοοδϊα 1918, ρ. 44. Ρογ ίάε εάιίΓεΙι οί «Μβκΐκβ ΗεηΗ^αβ» [ογ Μεδδίτε Ηυβυβδ] 
εεε &Ιδο ΑΐΗαη&δδΐοδ ΡΕραγεοΓγίου, Ή Παλαιοχριστιανική καί Βυζαντινή 
Αρχαιολογία καί Τέχνη ένΚύπρφ κατά τό 1963, ίη Απόστολος Βαρνάβας, Περ(ίοδος), 
Γ', τόμ. ΚΕ', Σεπτέμβριος - Όκτώβριος 1964, τεύχος 9 -10, ρ. 279 ίεχΐ πηά Γίη, 35. 

2. Ρ ε γ ί δ I ΐ ε η ε δ, ορ. είί., ρρ. 953 - 954; εί. ρρ. 730 - 731. 
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§ 3. Ιηάΐηηοδ Γ6]βοίδ Ροπδίΐηηεδ’ είγηιοΐο^γ οί σταράτορος αηά αάάδ : 

«Δεν ξαίροο αν ή λέξη "σταράτορος δεν πρέπει νά σχετισθεϊ με το μεσαιωνικό 
Κυπριακό 'σταντάριν (Μο4. Επί. δίαικίαπυηι) : "Καί μοναντα έσηκώσαν τό 
στανταριν τον Αγιον Γεωργίου καί άρχέψαν την καταραμένην αρμάδαν* 

(Ο&ννίαηδ, Μαάιαπαε [δΐο], I, σ. 336, § 358). Οί λέξεις 'παντέρα καί'σταντάριν* 

είναι ταυτόσημες στο χρονικό : Γαρματώσαν μίαν σατίαν και έπεψαν την μέ 
τους δύο πραματευτάδες καί έβάλαν καί μίαν παντιέραν παννίν σχαρλάτον 
μετά των δύο κομμουνιού . (0 Βίζας μπορούσε νάταν σταντάτορος τής παντιέ¬ 

ρας τον Ρηγός καί 'μάστορος’, δηλαδή αρχηγός τής βασιλικής φρουράς. 

(ϋαννίαηδ, Μηοΐιαίταδ [δίο] II, σ. 76, § 54) : Ύο ίταηαΐαίβ Ιΐιβ ΟνεέΙς μαστόροι, 
ηιαείβΓΞ, α ννονά ιιεβά ΐη πιαηγ ζβηΞβε, I Ιιανβ Ηβεβ ηεεά οΗίβ/ ΒοΙάΐβΥΞ, ϊβίγίηξ οη 
Ια Οανηε άβ 8αΐηίε ΡαΙαγβ, \νίιο 5αγ$ ΐη ίιΓ Ρΐείιοηηαϊτε ΊιΒϊοηφιε $.ν. 'τηαίΙνβ\ 

ρ. 237: Πίνε ρανΐϊεηΐιεν αιιχ χοϊάαί» ά εΗεναΙ, ρειιί είτε ά εανχε ηκε άαηε Γαη- 

είεηηε ρβηάαηηεήε είιαρκε εαναΐΐεν αναΐί ά εα ειιίΐε ρηείμηε /αηίαεΐη, ατείιετ 
οη αιιίνε, άοηί ΐΐ έίαΐί Γβξανάέ εοηυηε Ιε τηαίίτε\ ’Έτσι τώρα και τά τόξα στις 
δύο απάνω γωνίες [σαν] νά εξηγούνται καλύτερα»1. 

§4. <ϋοηο6πιΐή£ μάστορος Ιηάίαηοδ’ εχρίηηηίΐοη ΐδ §6ηοΓα11γ οογγοοΙ. 
\νΐΐ3.1 δίιουΜ Βε 3.(Μο(1 ίδ ίίιΐδ : 

ΤΗο 4επνηίΐοη οί ί!ι& ίεπη ίδ οί οοιίΓδο ίΓοηι ΐΐιο Εηίΐη ΊναρΓίεΡ. ΤΙιτουβΗ- 

ουί Κοηιηη ηη4 Βγζηηίΐηο Τίηιοδ «ιηαρϊείεν» ίναδ ηδβά ΐη δενοΓηΙ οοπιΒΐηη- 

ίΐοηδ Ιο όεηοίε οίίΙιοΓ α ιηΐΙΐίηΓγ ογ αη αάηιίηΐδίΓ&Ιΐνο οίίίοοΓ ογ α Βΐ§1ι αηίΒο- 

πίγ, η 1ο3(1ογ, η οΐιίοί2. \νίΐ!ι βιιοΐι α §οηοπο ιηεαηΐη§ ΐί οοιιΜ, βδρεοίαΐΐγ ΐη 

1. Ιη4ίαηο$, ορ. οίί., ρ. 29; εί. ρ. 28. 

2. 8ε€ Η. Α. 8 ο ρ 1ι ο ο 1 & δ, Οτεείί Εεχίεοη ο! ί6ε Κοηιαη αη4 Βγζαηίϊηε Ρεπο4δ 
ίΓοηι Β.Ο. 146 ίο Α.Ο. 1100, νοίιπηε II, Νε\ν ΥογΕ (αη ηη4αίε4 Γεΐιηρτεδδΐοη), οοΐ. 
726α-6, 7355; Οα Οαη§ε, ΟΙοδδαπηηι α4 δεπρίοτεδ Με4ΐαε εί Ιηίΐιηαε ΟΓαεείίαίίδ, 
Εγοηδ 1688, οοΐ. 843 - 846, δ.ν. Μαγίστερ, Μαγίστρος, Μαγιότωρ, Μάατροζ, Μάστρορας, 

Μάστορας, Πρωτομάστρος, μαϊστρομίλις, μαίοτωρ είε.; [ε ΐ υ δ 4 ε τη], Οΐοδδαπαιη Με- 
4ΐαε εί Ιηϋτηαε Εαίΐηΐίαίΐδ, ΟηκϋίιίΓη α Ο α γ ο 1 ο ϋιι Ρ γ ε δ η ε ϋοπιΐηο ϋυ 
Ο α η 5 ε, Αιιοίυηι α Μοηαοΐιΐδ ΟΓώηίδ 8. Βεηε4ΐείϊ..., Ε4ΐίΐο Νονα..Α Ε ε ο ρ ο I ά 
Ρ·α ντε, Τοιηυδ <3αίηίυ§, ΝίοΓί 1885, οοΐ. 168α -1736: Μαβΐδίετ; Ρ. ϋ ε τη ε I γ α Ε ο δ, 
Μέγα Λεξικόν δλης τής Ελληνικής Γλώσσης, Δημοτική, Καθαρεύουσα, Μεσαιωνική, 
Μεταγενέστερα, Αρχαία, νοί. V, Αί6εηδ 1964, εοΐ. 4426α; ΤΙιε Οΐαεδίεαΐ ΟΐείίοηαΓγ, 
Οχίοτ4 1961, εοΐ. 530α -6, 531α; Α Εαίΐη ϋίείι'οηατγ, Γοι:η<1ε(3 οη Α η ό γ ε \ν’ δ Εόϊ- 
ίίοη οί Ρτευηό’δ Εαίΐη ΟΐείίοηαΓγ, τενίδειΐ, εη1αΓ§εά αηά ίη Οτεαί Ρατί Κε\ντϊίίεη 6γ 
01ι α γ 1 ί ο η Τ. Εε\νΐδ, Ρΐι.ϋ., αηό Οΐιατίεδ 86ογϊ, ΙΧ.Π., Οχίοτό 1962, οοΐ. 
1097α-ε. Ρογ ίυΓίΙιετ ίηίοΓηιαίίοη Γε§αηϋη§ ίΐιε δεηιαηίΐε όενείορηιεηί αηό νατίουδ υδα§ε$ 
οί ηιαμίαίετ εεε Ο ε ο γ β ε ΟδίΓ0§οΓδΙίγ, Ηίδίοτγ οί 16ε Βγζαηίϊηε 8ίαίε, Τταηδίαίεό 
6γ ί ο α η Η α 3 δ ε γ, Οχίοκΐ 1956, ρρ. 34, 39-40, 50, 58, 89, 220-221, 223 ίΐη. 2; 
Α. Η. Μ. I ο η ε δ, Τ6ε Εαίετ Κοιηαη ΕηιρίΓε 284 - 602, Α 8οεΐα1, Εεοηοηιίε από Αότηί- 
ηΐδίΓαίΐνε 8υτνεγ, Υοΐαεπεδ I - III, Οχίοιχί 1964 ραδδΐιη, 85 Γείετεηεεδ, δεε νοί. III, Ιηάεχ, 

ρ. 432 δ.ν.; ΙοΗαηηεδ Καταγαηηοροιιΐοδ, Οα§ Ρΐηαηζννεδεη 4εδ ίΓϋήόγζαηίΐ- 

Σταράτορος = [Πρωτο]στράτωρ, ογ δίταΐοτ 

ΙαίεΓ ίΐηιοδ, ΐ>6 αΐίαο1ιο<1 ίο αηγ Ηϊ^Ιιογ οίίΐοο ηδ η ίϊίΐβ ογ (1ΐ§ηΐίγ, ηοί οηΐγ 
ΐη Βγζηηίΐηο δίαίο ΙιΐοΓαΓοίιγ ι, ίτοηι \νίιΐο1ι ΐί άϊδαρρβδΓβιΙ α οουΓΐ (ϋ§ηΐίγ 
ΐη ΐΐιο Ββ§ίηηΐη§ οί ίΐιβ ΧΙΙίΙι οοηίηΓγ 2 * *, Βηί ηΐδο ΐη ίίιηί οί ίΐιε Ι-ηΙΐη δίαίοδ 
όοώ ΐη ΕιίΓορο αηά ΐη ίΐιε Εενηηί 8. Α ρηταΐΐοΐ ίο ίίιο ο\ά πιαξΐείή ιηίΐΐίιιηι. 

ηίδθ6εη δίααίεδ, Μίϊηο6εη 1958, ραδδΐηι, εδρεε. ρρ. 60, 61, 76 ίίη. 26, 101 ίεχί αηά ίίη. 
83, 174, 201; ε ΐ ιι δ ό ε ηι, ϋίε ΕηίδίεΗαηβ άε$ 6γζαηίίηΐδε6εη Τήεπιεηοπίηιιηβ, ΐη «Βγ- 
ζαηίΐηϊδεήεδ Ατεήΐν, Ηείί 10», ΜΟηεΗεη 1959, ρρ. 8ι, 7Λ, 19, 296, 43, 47, 48, 49, 50, 677, 
68; Ηεΐέηε Α 6 γ \ν ε ΐ 1 ε γ, Βγζαηοε εί Ια Μεη Εα Ματΐηε άε Οιιεττε. Εα Ροΐΐίΐςυε εί 
1©δ Ιηδίίίαίίοηδ Ματίίΐηιεδ 4ε Βγζαηεε αιιχ VII* - XV* είεείεδ, Βΐ61ίοίΕέριιε Βγζαηίϊηε, 
έίυήεδ, 5, Ρατίδ 1966, ρρ. 204 ίεχί αη4 ίίη. 2, 424, 441, 442; Εοηΐδ ΒτέΙιΐεΓ, Εεδ 
Ιηδίίίιιίίοηδ 4ε ΙΈπιρίΓ© Βγζαηίϊη, ΐη «Εε Μοηόε Βγζαηίίη, II», (Ε’ένοΐυίίοη 4ε ΓΗιιηια- 
ηΐίέ, 32 6ΐδ), Ρατίδ 1949, ρρ. 123, 133, 136, 138, 297. 

1. Β γ ε 6 ΐ ε γ, ορ. εΐί., Ιοε. οϊί.; ϋ η Ο α η § ε, Βοί6 Οΐοδδατίεδ, είί.; Κ. ο 4 ο 1 ρ 6 ε 
Ο υ ΐ 11 α η 4, έία4εδ δΐη ΙΉΐδίοΐΓε Α4ηοΐηίδίΓαίίνε 4ε Βγζαηεε. Εε ϋοηιεδίίρυε 4εδ 8ο6ο1εδ, 
ίη Κ.Ε.Β. VIII, 1950 [Ρατίδ 1951],ρα5δΐιη; δεε Ιη4εχ 4εδ Τίίτεδ, ρ. 56 δ.ν. Μαξίπτοδ; ε ΐ η δ- 
4 ε ΐη, Εία4εδ δαΓ ΙΉΐδίοΐΓε Α4ηιΐηΐδίΓαίϊνε 4ε ΓΕιηρΐΓε Βγζαηίίη, Ρτοεοηδυΐ, ανθύπατος 
ΐη Κ.Ε.Β. XV, 1957, ραδδΐηι; δεε Ιη4εχ, II, Ιη4εχ 4εδ Ροηείΐοηδ εί Βίβηΐίέδ, ρ. 37, δ.ν. 

Μαμί&ίτοε. 

2. ΒτέΗΐεΓ, ορ. εΐί., ρ. 138. 
3. Ε.β. δεε Ό υ Ο α η £ ε, Οΐοδδ. Με4. Ιηί. Εαίΐηΐί., V, εοΐ. 168α: Μαμίπβν αηηοηιηι, 

Μαξΐπεν ανδαΐεείοηαη, Μαμίπετ ΚαΐΐοηαΙΐ$, Μαμΐπετ ΑάΙαε Αδδαΐίχ εβιι Μοηα&Ιβήΐ, είε. 
(ηιοδίΐγ οί ΐ6ε Χΐνώ ΟεηίιΐΓγ); εοΐ. 1686 : Μαμΐχίετ ΒοΙβΙΙεηΊκ, ΜαξίχΙεν ΡαβηιεηίαΐΊοηιιη, 

Μαμΐπεν €αηιβνανΙυ.5, ΜαμίπβΓ Οαηίοηιιη, ΜαμΐεΙβτ €αρε11αε, Μαμΐεΐετ ϋεισισ, Μαμΐπβε 
ανήνη, Μαμίπετ Οιήεΐΐαηϊΐαίίε (XII - Χνΐί6 εεηίϋΓίεδ); εοΐ. 168ε : Μαμίαίετ ϋΐοεί (1376); 
Μαμήΐετ Οοηνετεοηαη, είε. είε., οί. οοΐ. 169α- 173α; δεε αΐδο ΗίδίοΪΓε 4ε ΓΕιηρΐΓε 4ε <3οη- 
δίαηίΐηορίε δοαδ 1ε$ ΕπιρεΓευΓδ Ρταηςαΐδ ΐαδμα’α Ια Οοημυείε 4ε$ Τατοδ; ρατ Οιι Ρ γ ε δ η ε 
ϋιι Ο α η £ ε. Νουνεΐΐε Ε4ϊίΐοη ΕηίΐέτειηεηΙ Κείοη4αε &ιιγ Ιεδ ΜαηηδΟΓΐΙδ, εί Οοη- 
ίοΓηιε α Ια 8εεοη4ε Ε4ΐίΐοη Ιηέ4ΐίε μα’ίΐ αναΐί ρτέρατέε, Κεναε ρατ 1. Α. ΒαεΗοη, ΡαΓΐδ, 
ΜϋΟΟΟΧΧνί [νοί. I], ρ. 464, 4οε. ηο XXIV, Αη. 1267 : ΒαναΙίο Ώοιηϊηο Βαιιεϊΐ τεμηΐ 
ΒίείΙίαε ιηαμίπτο ]ΐΐ3(ίάαηο [7 Ιιιΐγ 1267]; ΐ6ί4. : Αείιιιη... ρναεχβηΐώιιχ πιαμΐχίνο Οαιφ ϊάο άε 
ΒβΙΙοηιοηΐε ϋαηεείΐαήο Βαΐοοβισϊ; ρ. 465, 4οε. ηο XXV, Αη. 1268 : ΒαΙάιύηητ... ΐηχρβταίοτ... 
Κοηιαηΐαβ ΜοάβναΙοτ Ηιιμοηε άοηιΐηο άε Οοη/ΙαηΞ ηιανεχεΙιαΙΙο €αιηραηΐαβ, εί ηιαμϊίΐνο Τ/ιοιηα 
ΒηιιηεΙΙϊ εΐεήεο ρνεάΐεύ ϊ11α$ίη$ εεμΐχ [= Τ1ιεο6α14ΐ ΐΙΙυδίΓΪδ τεβίδ Ναναιταε, Οαηιραηΐαε, 

εί Βίΐαε Οοηιΐίΐδ Ραΐαίΐηί]; εί. ρ. 463, 4οε. XXIII, Αη. 1267, αηοίΒετ 4οειιηιεηί ΐδδηε4 ΙΐΚ© 
ηο XXIV, 6γ ΚατοΙιιχ εβχ ΒίαΙιαε : Αείιιηι νίΐβώϋ.ρναβΞεηΐϊδισ εΐΐωη νεηεταθίΓώιΐΞ νίηε 
τηαμΐ5ίνΪ3 Ρβίνο,.... .αο ηοΜ'ώΐΐζ νΐτΙ$.ΒαταΙΙο άοηχίηο Βαιιεη νεμηΐ Βίοϋίαε, ιηαμηο 

μ/πΐείαηο, ίοαηηε άε ΒναγπΙνα εΐιΐ8άεηι τερηΐ ΜανβΞεαΙΙο : ηοίε ίΐιε εηιιαίΐδαίΐοη οί ιηαμίπβν 
αη4 Μαμηισ; οί. ορ. εΐί., Τοπιε II, Ρατίδ, ΜϋΟΟΟΧΧνί, Οοΐΐεείΐοη 4εδ Οίηοηΐμυοδ Να- 
ίίοηαΐεδ Ρίαηςαΐδεδ Εεπίεδ εη Εαη§ιχε νηΐβαΐτε 4υ ΤΓοΐζΐέηιε αη δεΐχΐέηιε δϊέεΐε. Ανεε Νοίεδ 
εί ΕεΙαΪΓεΐδδεΓηεηίδ ρατ I. Α. Β η ε 6 ο η. XIII* δίέεΐε. Ρατίδ 1826, ρρ. 369 - 370, 4οο. ΧΕνΐ, 
Αη. 1313 [ΡΗίΙΐρριίδ 4εΐ Οταίΐα Ρταηοοπιπι τεχ, δεε ρ. 366] .Αείιιιη νΐίβεδϊΐ.ρναβ- 

Ξεηίίδιιζ. ηιαμϊπτο Ρείνο ωχΐύάΐύεοηο Βεηοηεηύ. Ηεηήεο άε ΒοΙίαεο ΒαεαΙΙο άο- 

ιηΐηο Βαιιεϊΐ, νεμηι ΒϊεϊΙϊαε ηιαμϊπεο μσίϊεϊαήο, ΙοΗαηηε άε ΒνβεϊΙνα εϊαζάβιη νεμηϊ ιηαι-βζεαΙΙο 
[1267, 27 Μαΐί] .Αείιιιη Ρομίαε. ΰΓομοηίς άε ΒεΙΙοιηοηίε ηιανεχεαΙΙϊ, εί Ιοαηιύχ 
άε Αΐνείο νΐεε ιηαξϊχίή ]ιι$1ϊείαϊϋ νβξηϊ ΒΐεϊΙΐαε, τηαμϊπή ΚεναΙάΐ εαηεεΙΙαηϊ ρήηεΐραία3 Αείιαϊαε 

[1274]; ρ. 357, 4οε. ΧΧΧΠΙ, Αη, 1312: ΚαίΗαηηα/ϊΗα. ΚαιοΙϊ εοιηϊίϊ8 ΥαΙεπαε εί 
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ηιαξΐ3ί€ν ρβάίίηιη, ηιαρΪΞίεγ εψήίιωι, ηιαξκίβτ αηηοηαη, γηαρ$ίβγ ατύαΙβΞίοηιηϊ, 
ηιαξϊΞίβϊ αηβδίοηαη είε., \ναδ ίίιε Μαξΐςίβν βρβηάεγίαβ = βκναίογ 8βχι ρναβ- 

/βείιΐ3 βρκοηΐΜ οεειπτίη^ ίη Χΐνίΐι εεηίιΐΓγ ΡΓαηεε : «8ϊΐφιε ηηκ3 βχ άΐείΐΞ 
3θ4ΐΐ/βη$ /οη-βη'υζ, εί αϊΐκε Μα°'ι$1εν Εεαιάβηαβ Ξβιι ΜατερβαΙίαε 8καβ» 

Ιη ίίιε δηηιε εουηίΓγ οοευπεύ ίίιε Μαφίεν ΟαΥηΐΜοηιαη = Μαιχίνε άβ3 Οανηί- 

80Π3: ζ)ηί Π3 φιαβ αά ιηιιηΐεηάαιη ιιγ&βιη ηεβε33αγϊα ειιηί ϊηνΐξίΐαΐ (Χΐνΐϊι 
εεηίιΐΓγ)8. Α δγηοηγπι ίο Ιίιε Μα§Ϊ8ίεγ β8ειιάεγιαε \ναδ ίίιε ΜαξίχΙβΥ 
Μαγε5εαΙΙαβ3. 

§ 5. ΤΙιε ραδδη§ε ίΓοιη δΐιείι ιΐ5&§εδ ογ Ιγοιπ δίιηίΙαΓ Βγζαηίίηε οηεδ 4 

ίο ΐΐιηί υηύεΓ οοηδίάεΓαίίοη αρρεαΓδ εηίίΓείγ ηαίιίΓαί αηά βΐδ ίηίο ίίιε ρπιοίίεε 
οί αίίαοΐιίηο; ηια%ΐ$ΐβγ ίο αηγ οίΓίεε ογ εαραείίγ ίο ύεηοίε δυρεποπίγ ογ ΙεαύεΓ- 

δίιίρ ογ εχοείΐεηεε. 

ΤΙιε ΙεαάεΓ οί ίίιε Κίη§’δ βαηηεΓ (= απηγ, £υαΓά), \νίιαΐενεΓ βΐδ αείυαΐ 
ίίίΐε — σταράτορος ίη ίίιε ρΓεδεηί εαδβ — οοιιΐύ ΐ>ε αν/απίεά ίίιε αίίΓ&υίε μά¬ 

στορας < γηαξΐείβγ αδ η δί§η οί εηιίηεηοε. 

λνΐίΐι Γε^ατύ ίο Ογρηΐδ ϊί δίιοιιΐά Βε οβδθΓνεύ ίΐιαί, βεδίύεδ ίίιε υδα§εδ 
οεεηΓπη§ αριιύ Μ&ΜιαίΓ&δ 5, ίίιε ίεπη ίη ίίιε Ειΐδί^ηαη ρεπού \ναδ αίΐπΒηΐεά 
ίο ηιεπιβοΓδ οί ίίιε 1>οιΐΓ§εοίδ οίαδδ, ε.§. 8ίγ «7οΗαη, άβ γηε3ίνε ΒναΜιη, αη ΗΓίίδαη 

Αηάερανϊαβ.άίεεόαί ρεν άϊΞονβΐιιηι νΐπηη ηιαρίδΐηιγη Ρείηιηι Μαηροη άοτηΐηΐ γερΐε Ρναηεϊαε 
εΐενίειοη.; ρρ. 346 - 349, άοε. XXVI, .4η. 1306, 866 ρ. 349 : ΒανίΗοΙοιηαβιΐδ άβ ιηαρίδίγο 
]ιιάβχ Μβδδαηαβ; ρ. 332, άοο. IX, Αη, 1294 [5γ Οιατίεδ II Κίη§ οί δίείΐγ] : ργαεαεηίώιΐδ. 
γηαρηαε ειινίαε ηο5ΐταε τηαρίΞίτΪΞ ναίίοηαΐίδΐΐδ.; οί. ρ. 330; ρ. 324, άοο. II, Αη. 1274 : 
Οαΐ'οΙιΐδ ρήτηορβηΐίιΐδ. ΟανοΙΐ ΐΐΐιιείήχ νερΐε ΒΐεΐΙΐαε. Αείιινη Ρορρίαβ ίη ργαε$εηίία 
νίεεεαηεεΙΙανϋ νβρηί ΒίείΙίαε, Βνοροηίδ άβ ΒβΙΙογηοηίβ ηιαι·ε$οαΙΙΐ, βί Ιοαηηΐδ άε ΑΙηείο νίεβ- 

ιηαρϊχίη }ιι$ΐκίαηί γβρηί ΒίείΚαβ, ιηα§ί$ίΗ ΚαγηαΙάϊ εαηαβΙΙαηί ίνηρενη Κοτηαηίαε.; Γογ 

ίίιε «ΜαΐίΥβδ ]ΐΐ5ίΐβΐβΓ8» ίη Νοπηαη δίοϊΐγ &η(1 ίίιε Αη§ονίη Κίη^ίίοηι οΓ Ναρίεδ δεε αΐδό 
I ε & η I ο η § η ο η, Ρεδ ΡΓ3.ηςαϊδ ά’ΟιιίΓειηεΓ &ιι Μογεη Α§ε, Εδδ&ϊ 8ηΓ ΙΈχρηηδΐοη 
ΡΓ&ηςαϊδε (Ι&ηδ 1ε Βαδδίη (Ιε Ια ΜέάΐίβΓΓ&ηεε, ΡαΓίδ 1929, ρρ. 53, 286 : Γογ γηαίίνε5 εαίβραη$ 

ίη δίεϊΐγ δεε ίΡίά., ρ. 54; Γογ τηαιίνβδ ναίίοηαιιχ, ηιαρίχίπ' ργοεηγαΙογβ5 βί ροηιάαηί, γηα§ΐ5ίγη 
ηιαχχαηί αηά ?ηαρίχ(ηΊ δΐβίωϊΐ ίη Ν&ρίεδ δεε ορ. οίΐ., ρρ. 297 - 298. 

1. Όιι Ο & η 2 ε, Οΐοδδ. ΙηΓ. Ραίίη., V, εοΐ. 1695, είίίηδ «ΟιαΠα αηη. 1337, ίοπι.2. 

Ηί$ί. ΌαΙρΗίη. ραρ, 334», αηά αΐδο ΓεΓειτίη^ Ιο 5ίδ αΠίεΙε ΜαΥββοαΙβαε, ί5ί<3. (IV, εοΐ. 
274ε -278). 

2. Ορ. είί., Ιοε. είί., εϊίίη§ «Εάίείο άοίιαηηϊχ Κερ. Ενωνε, αηη. 1355, Τουπ. 3. Ονάίηαί. 

ραρ. 28», &η<1 αΐδο Γείεπ'ίη^ ίο ίίιε αΓίίεΙε Οαηήτε, ίη ορ. είί. 
3. Ορ. είί., εοί. 170α. 
4. δεε εΡίεΓίγ Ο υ ί 11 α η ά ’ δ Ιννο αΐ'ίίεΐεδ είίε(Ι α5ονε, ρ. 121, Γίη. 1. 

5. Τΐιεγ 5ανε 5εεη εΐαδδίήεά 5ν Κ. Μ. Ρ α \ν ί< ί η δ ίη Ε ε ο η ί ί ο δ Μ α Ρ 5 α ΐ γ & δ, 
ΚεείίαΙ ΟοηεεΓηίη§ ίΗε δ\νεεί ΕβικΙ οΓ ΟγρΓυδ Εηίίΐίειΐ «ΟίΓοηίεΙε», ε<1. 5γ Κ. Μ. Ο., 
νοΙηπιε II, Οχίοπβ 1932, ίη ίίιε ΟΙοδδαΓγ, δ.ν. μάστρο;: (1). ιηαδίεΓ; (2) ίιιίοΓ; (3) εΡίεΓ 
ηιαη; (4) Ιεα<3ίη§ δοΙιΙίεΓ; (5) Μαδίετ (οί ίίιε Ηοδρίίαΐ, ογ οΓ ΚΗοάεδ); α1$ο: (1) εΓ&Γίδηιεη; 
(2) εΙιίεΓ δοΙάίεΓδ. 

Σταράτορος — [Πρωτο]στράτωρ, ογ δίΓαίοι* 

οί δγπηη εχίΓδοίίοη1 Με3ίγε ΙοΗαη 8ΐηξΥίιίεο2, είε., — ογ ίο οουτί οίίίεί&ΐδ 
δΐιοΐι &δ ί5ε «Οναηά ηιαΕίνε ά>οιΐ3ίεΙ» (= ρναηά τηαιίνβ άβ ΓΗόίβΙ άιι τοι)3. Α 
δηΓνίνηΙ οί ίίιε ηρρίίεαίίοη οί ίΗε ΐεπη ίο ηΓίίδηηδ ίδ ίίιε ηο\ν ταΓε Ογρποίε 
ννοπΐ μαστοράντζα οοεηΓπη§ ηηιοη§ νΐ11η§εΓ νίοΐίηίδίδ4. 

§ 6. Νο\ν &δ ίητ 3.δ ίίιε είγηιοΐο^γ οί σταράτορος ίδ οοηοεπιεά ίί ίδ ίηι- 
ροδδίΜε ίο η§Γεε \νίίίι Μγ. Ιηάίαηοδ’ δη§§6δίίοη. Ργοπι ίίιε ροίηί οί νίε\ν οί 
ρΐίοηείίεδ σταντάριν εαη Βγ ηο ιηεηηδ ρΓοάιιοε σταράτορος, Ρεεηυδε ίίιε ίΓ&ηδ- 
ίοΓΓηαίίοηδ αηά οίίιεΓ εΐιηη^εδ ώιΐδ τεριπΓείΙ 3.Γε ηοί ρΓονίάεά Γογ ί>γ αηγ 
ρίιοηείίε Ιαν^. 

ΤΙιεΓείοΓε \νε Ηανε ίο ίηΓη ίο δοιηε οΙΗογ 0Γί§ίη, ηηά ηδ δΐιείι I δυ§§εδί 
στράτωρ, 3ίγαίοΥ, ογ ρνοΙοΞίναίον. 

§ 7. Ιηίίί&Πγ ίΐιίδ ίεπη, Βίναίον, άεηοίεά ίίιε εψλΟΥΐαη εκγα(ον, άοιηίίον, 

πωλοδάμνης, εοηιρο3ίίογ, §γοοπι \ν1ιο ηεεοπιρηηίεά ίίιε ιηοιιηίΐη§ εηιρεΓΟΓ αηά 
Ιοοίιεβ αίίεΓ ίιηρεπ^Ι ΙιοΓδεδ. Στρατό οίκων \\?&δ ίίιε οίϊίοε ΙιεΜ Ργ η ζΙταΙΟΥ, 

ννίιοδε \νίίε ν/3.δ α στρατόρνσσα5. Ιη ίίιε εηήγ Βγζαηίϊηε ρεπού ίίιε 8ίγαίοΥ€3 ογ 
^Γοοηΐδ’ εοΓρδ ννετε οοηιηι&ηύεύ 5γ ίίιε ίΥΪΐηιηιΐ5 3ίαδκΙΐ, \νίιο \να§ ΙαίοΓ οαΐΐεύ 
βοιη£36. Αηιοη§ ΐίιεΪΓ ύιιΐίεδ \ναδ ίίιε εοΐΐεείϊοη οί ίίιε άηε Ρηον/η αδ 'βοΙΙαύο 
εφιοηιηϊ’ αηά αΐδο οί οηε δοΐίύπδ αδ Γεε Γογ ίίιε ίργοάα εριιοηιηι’7. Ιη ίίιε νΐΐίι 
εεηίυΓγ ίίιε ρΓείεεί οί ίίιε ρΓαείοπυηι οί Αίπεα ίιαύ ίη Ιιίδ ο/βεϊιιητ α δεείίοη 
οί 3ίναίθΥ65, ίίιε χβίιοΐα Βίταίοτητη 8. Ιη δοπιε εαδεδ ίίιε 3ίγαί0Υ63 \νετε δΐιί)- 
είεποαΐ §Γαύεδ οί δΐαίίδ οί ρΓονίηείαΙ §ονοΓηοΓδ 9. Βιιΐ ίη ηιοδί οαδεδ ίίιε ι8ίνα- 

ίοΥ63 ίη ο/βάα \νεΓ6 εοιαηίεά αηιοη§ ίίιε πχίϋίαΓγ §Γαύεδ οί ίίιε ΕιηρίΓε 10. 

1. 8ε« Οΐιγριε δουδ Ιβδ Ειΐδίεηαηδ, ϋοοιιηιεηίδ ΟΡγρποίεδ <3εδ ΑτεΚΐνεδ άυ ναίΐεαη 
(XIV6 εί XV6 δϊέοΐβδ), Ριι51ίέδ ρατ ίοαη Κίο^ατά, Ραπδ 1962, ρ. 29 : 1423. 

2. Ορ. οϊί., ρ. 30; οΓ, ί5ΐά. Γίη. 11 :1423, 6ίο. 
3. Ορ. οίί., ρ. 129 ΐεχί αηά ίΐη. 2: 1433; οί. ρ. 141 ; 1436. 
4. Μαστοράντζα νν&δ α νοτγ άΐίϊίοαίί ίαηε ροΡοτηΐοά 5γ α δίαάεηί - νΐοΐίηϊδί 5&Γογ6 α 

οοπηηϊίίεε οί ηιαδίεΓ νίοΐΐηίδίδ (μάστροι), ν*'5ο \νοΓ6 0Γ§αηίζ6<Ι ίηίο α δοΠ οί «2υϊ1(1» (ισνά- 
φιν). Οηΐγ αίίεΓ α δΐιοοεδδίιιΐ ρβΓίοΓπιαηοε οΓ ί5αί ίαηε νναδ ίίιε οαηάίύαίε εηίίίΐού ίο ]οίη 
ί5εΪΓ «§αίΜ». ΤΗο ϊογγώ ίδ α άβΓίναίίνε οΓ Ιίιε ΙίαΙίαη «ηιαεζίναηζα [Γ.] = ίΚε ηιαδίβΓδ οί α 
ίταάε; ηιαδίετγ οΓ & ίταάε; ιηαδϋεΓγ, δΐίίΐΐ; ΓΓεεάοηι οΓ α οοηιραηγ, ήρίιΐ ίο τηεηώεΥδΗίρ ο/α 
ρηΐΐά; ί5ε \νθΓ^ηΐ6η οοΐΐεοίίνεΐγ εη^α^εά οη &1ο5, δίαΓΓ, Ιι&ηάδ; ρΐ. §υΐΜ, ΓερΓδδοηίαΐϊνεδ οΓ 
ναποιίδ ίταύεδ»: Τ5ε Οαηι5πά26 ΙίαΙίαη Οϊοίίοη&Γγ, ΟεηεταΙ ΕάίίοΓ Β α γ 5 α γ α Κ ε γ-. 
η ο 1 ά δ, νοίαηιε I, ΙίαΙίαη - Εη§1ίδ5, Οαηι5Γί(1§6, Αΐ ίίιε ΙΙηίνεΓδίίγ Ρτβδδ, 1962, οοΐ. 4536* 

5. δ ο ρΊι ο ο 1 6 8, ορ. είί., ρ. 1015α; ϋιι 0αη§6, ΟΙοδδ. Μεά. ΙηΓ. Οταες., οοΓ 
1463; ΟεπιείΓαΙί Οδ, ορ. οϋ-, VIII, 1964, οοΐ. 67245. 

6. Α. Η. Μ. Ιοηεδ, ορ. οίί., I, ρρ. 372-373, 518. . 
7. Καταγαηηοριιΐοδ, Ρίηαηζννοδεη, οίί., ρρ. 172-173. 
8. ΚοάοΙρΒε Οηίίΐαηά, Είυύβδ άε ΤίίυΙαίαΓε εί άε ΡΓθ5ορο§ταρ5ϊε Βγζαη- 

ίίηεδ : Εε ΡτοίοδίΓαίοΓ, ίη Κ.β.Β. VII, 2, 1950, ρ. 156. 3 ο η ε 5, ορ. οίί., Π, ρρ. 590- 591. 
9. ά ο η ε δ, II, ρ. 593. 

10, Ορ. οίί., II, 563, 565; € α η 2 ε, ορ. οίί., οοΐ, 1463; Στράτωρες, 8ίναΙογβ8 
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Γη ίΐιβ Ιηΐε νΐΐίΐι αη<3 ύιβ βαΓίγ νΐΙΙίΓι οβηίυπβδ ϊΙιογο ννετε α δομέστικος 
τών στρατόρων αηά & τζρωτοστράτωρ τον όψικίον 1 

§ 8. Ιη ίϊιε ν/οδί ίίιε οηοε ΙηιιηΜε ΒίναίογβΒ, ίΐιο 'αραΐΒβηΥΒ',* εοηιροΒΐίογεΒ 
ΒεΙΙαβ Γ6ξΐαβ\ ν/ίιοδε άιιΐγ Ιμά βεοη ίάοιηΐηο8, ερκκιη ίηεεηΒκτοΒ, ιηαηκ εγΐ^εγε 
εί αΙΙβναγβ, ιιηάε αναβολείς άίείΓ 2, ιϋό §Γαάυ&11γ αεςυίΓε ιηοίε ίιηροΓίμηεε. 

Αεοοπϋη§ ίο ίϊιε δηΐϊηη Εα\ν Ίία ηί ΜανεΒεαΙεκΒ Ϊ8 ε88β ίηίβΐΐίξαίιιγ, αά οπιηι- 

ιυη βφίοηηη ειιτα εοηνηΪΒΒα εναί; Βίταίογ νεγο φαί ΒίεηιεηάΐΒ ίαηίηπι έριά8 

εί άοπιιηο αάάιιοεηάΐΒ ρναεεταί\ 8ΐ (ριΐΒ Μα]0Υβηι, Ιη/βΒίοΥβηι, 8αηύοηειη, 

ΜαΥΪ8εαΙαιηι, 8ίναίογεπι, βίε. βιγανεγαί, είε: 3. ΤΙιε νεεγ (ϋδίίηείϊοη, ΐη ΐίιίδ 
οηδε, βείννεεη η 8ίγαίθΥ ηηά α ΜαγεΒεαΙεκΒ ροΐηίδ ίο ίϊιε ΓοπηεΓ’δ ρΓοοβδδ οΓ 
μ,δεεηί 50 3.5 ίο αρρίΟΣίεΙι ίΐε ΙηίΐεΓ’δ Γιιηείΐοηδ αηά ειηϊηεηεε. Όη Οαη§ε 

ΓιΐΓίΙεΓ ηοίεδ: «8ΤΚΑΤ0ΚΕ8 ρναείενεα αρρεϊΐαϋ ΐη εχεγεΐίΐδκε, ρκί οαΒίνα 
ργαεΐδαηί, ηί Ιοεα αεεοιηηιοάαίιογα αά εχεγείίιηη ίγαάιιεεηάηγη /αεεγεηί, εί 
ΐάοηεα εαΒίΥΪΒ ρναερανεηί. Υΐάε βαΒάβηι Νοία8 αά Οηηαηιηηι [ρ. 475, εί. αίονε, 

ρ. 123, Γίη. 10]. 8ίγαίθΥ, Μαγε8εαΙειΐ8, ρκί ΒίγαίογϊδκΒ 8εη εχενείίιΐ8 νεί οαΒίΥο- 

γιαη γηείαίογώιΐ8 ργαεβΒί. Ογάενϊεαχ ΥΐίαΙίΒ ΗΒ. 11: Κοδεγίηηι ακίεηι άε Μοη- 

ίε/ογίί Ηοηογΐβεβ ΒΚΒεερϊί, εί ηβ8εΐβη8 ριια άε εακΒα ηαίαίε ΒοΙηηχ άΐτηίΒεγϋ, φάα 
8ίγαίογ Νογγηαηηχεΐ εχενεΐίκΒ Ηαεγβάϋαήο ]ηνβ βκεναί, ΐηίετ ργαεεΐρηοΒ Βΐώϋ- 

ιηανΐί. Νερηε αΐίίεγ αεείρίεηάί νΐάεηίκγ 3ίΥαίοΥβ8 αριιά εκηάειη Βεγΐρίογβτη, 

Ιοά8 αΙϋ8, ψιαιη ργο εορΐαγιιτη γηΐΐϊίατΐκηι άκείογίδιίΒ ργαεάριάχ. Πδ. 10, ρα%. 

778: ΙηίβΥβα ΒανβηάΐηοΒ ΙηιρεγαίοΥΪΒ ΑΙεχη Ργοίθ8ρα(Ηαηιΐ8 αΐϋριιε 8ίγαίονε8 

ηανΐρΐο νεηβΥκηϊ. Ιη/γα : ΒκαιηκηάκΒ, ιιί εα, ψιαε §β8ία γείκΙΐτηκΒ ακάΐνΐί, 8ίνα- 

ΙθΥε8 ΒεΐΙίεεί ΑκξΚΒίΐ, εί οκηηβΒ ΡναηεοΒ ειιηι βκ'ιβ εορίίΒροηίκτη εαήιάΒ ΒΐιϊεαΒΒε 
εογηρεγϋ, είε. Πδ. 11: Κβχ αιιίεηι εχεγεΐίκιη ΑηρΙΐαε εοηνοεανϊί... ϊδίφιε 
εα8ίΥΐ8 εοηΒίΥκεύε 8ίγαίθΥβ3 εκιη βαιηιΙπΒ 8κΐ8 ίτώιΐΒ ιηεηΒΐδκΒ άίνηΐΒϋ. ΕγεΗεηι- 
δεγίκΒ ιη Ηί8ί. Εοη§οδ. εαρ. 15 : ΚαάεΙξΐ8ΐΐ8 ΐηνϋαίκΒ, εί α 8ΐά8 8ίγαίογίδκ8 

βαιιάε 8ΐια3Κ8 8αΙεγηκιη ριιαΒί εαρίηηΐΒ αάνεηίανϋ. [Οίίο Ργΐ8ΐηρ. άε ΟεΒίΐΒ 
Ργίάεγιει I. Ιιηρβγ. αρκά Μηναίον. ίοτη. 6, εοΐ. 724 \ Ικχία εεεΙεΒίανη Β. Ρείγι 
ργοεκγγεηίεΒ, ρκοΒάαιη εχ 8ίγαίθΥ'ώκ8 ρκι ΥβηιαηΒβγαηί, ιη ΐρεα ΒαεγοΒαηεία 
βεεΙεΒία ηεεανε ηοη ίΐηηιεγκηί/» 4. 

ιηϊΠίω βζ, άβ ριιώιιχ ρΙιιήδιίΞ β£ΐηιι<$ ιη ΝοΙϊξ αά Οηηαηιαηιρα§. 447. & ιη ΟΙθ58. Μεά. ΕαΙ. Χεο 
ίη Ταο/ί'αί, Οαρ. 14 §81; ςί. δεν6Γ&1 οίΙιβΓ ςυοίαίΐοηδ ροϊηίϊης ΐο ίίιο ίηίίΐ&Ι 1ο\\' τ&ηΐ: 

οΓ ΐΐιε στράτορες : ον τών εν τελεί, άλΚ υπηρέτης τών βασιλικών κεκοσμημένιον Ιππων, ονς 
καί Στράτωρας καλεΐν.ή τάξις εϊθισται (νίί& 8. Τΐιεορίιαηΐδ Οοηίεδδ. ηυηι. 9); εί. Ρ α ε Ιι γ- 

ιή ε γ β 8, Ιΐΐί, 5, ε&ρ, 23, είε.; εΓ. Οΐοδδ. Μεί. Ιηί. ΐΛίίη. VI, 1886, εοΐ. 610α -610γ. 
1. Ο υ ϊ 113. η ά, ορ. εϊί., 3οε. εΐί.; ϋ υ € α η § ε, ΟΙοδδ. Μεά. Ιηί. Οπιεε., Ιοε. εΐ{. 
2. Ο« Οαη§ε, Οΐοδδ. Μβ(Ι. Σηί-. Ι^ίΐη., VI, εοί. 6106; δεβ 6δρεεΪ3ΐ1γ ΐΙ>Ι<1.7 «8ιι· 

μειϊιΐδ ΐη Σιιάον, VI, ρα§. 3181 Βανοηβ$ νβνο ΕοοΙεΞΪαβ ηοείναβ /εοάαίΐ, εί εαείβΙΙαηϊ ηοδΐΐεχ, 

8ίϊαίονε& ΗιιιηίΙΙπηϊ ρβάΐί€8 βιαη ερΐιϋαηΐε8 /ναεηο άεάιιοεδαηί.νίάβ ΜαιραΗΐε.», 
3. ΡαείιΐΞ ί,βρ, 8αΙ. βάίί. Εεεακάί ίίί. 11. § 6, εϊίε<1 6γ Π α Ο 3. η § ε, ϊ6ΐ<1. 
4. ΠμΛ 

Σταράτορος — [Πρωτο]στράτωρ, ογ δίταίοΓ 125 

§ 9. ΟΓ 3.11 ίΐιεδβ βηά οΙΙιογ οαίε§οπ68 οΓ 8ίΥαίθΥ€83, ίΐιοδε \ν1οδβ Γυηο- 

ίΐοηδ 566Π1 ίο ΐιανβ Ιρεεη ηιοΓβ δϊπιΐΙηΓ ίο ίΐιοδε Ρ6γΓογεπ6(1 1)γ ουΓ Ιωσήφ Βί¬ 
ζας ίΐε «σταράτορος και μάστορας τής παντέρας τον ριγός», _ &Γ6 ίΐε «8ίΥα- 

ίθΥε8... φά εαΒίΥα ρΥαεώαηί, ιιί.ρναέρανεηί», ίΐιο «8ίναίογ, Μανε8εαΙεκ8, 

ρκΐ ΒίΥαίΟΥΪδκΒ-- ρναεεΒί.» αη<1 ίΐιε «ΒίΥαίοΓ Νοηηαηηίεί εχβγεϋιι$ 

[\ν1ο] ΙιαεΥβάΐίαΥίο ]κγε /ιιβναί [ηηά \ν1οπι] ΐηίβΥ ρναβείρκοΒ 8κδΗγηανΐί» 

(αΐϊονε, § 8). ΤΙιε οίΓΐοε ΙιβΜ 1>γ οργ σταράτορος ηιηγ Ιιηνβ Ι^εβη α ναπηίϊοη 
ογ α ίΐονείορηιεηΐ οΓ οηε δυοίι α ΒίναίοΥ αδ ίΐιεδε. Αδ Γογ ίΐιβ ειηθΓ^βηοε 
οΓ -α- ϊ>6ΐ\νεεη στ- ηηά -ρ &ηά ίΐβ οοηνοΓδϊοη Γγοιπ ΐίιε ίΙιΐΓά ίο ίΐβ δεοοηά 
ογ βΓδί (Γεοΐϊηαΐίοη, 1>οί1ι ηγθ ΐοο οοηιηιοη ρίιεηοπιεηα ίο τεςιπΓε η δρεοί&Ι 
ίΓεαίηιεηί ΙιβΓβ 2. \νΐιηί ου§ίιί ίο 6ε οΐ>56Γνεί1 ΐδ ίΐαί ΐΐε ρΓοάιιείίοη οΓ βοίΗ 

1. 8εε Π α Ο & η 6 ε, Ι6ΐ(3., εοί. 610β-610γ: 8ΤΒ.ΑΤ0ΚΕ8, ζ)ιιί αά ρνοδαηάθ8 

εφχο8 εχ ργονϊηαί8 αάάιχεεηάοε, ηιϊίίεδαηίισ, ΐη ϋοά., ΤΙιεοά. Ιερ. 64,4. ίίί. 8. Ιώ. 8; εί. ί6εδε ίο 
Λε §εηεΓ3ΐ άείίηΐίίοη (ΐ6Μ., εοί. 610) : ΥβΙ 8ίι·αίονβ8 άΐεαηίην Ϊ8ίΐ, «ιιί $1αδιι1ΐ8 νβΐ ερια‘8 8ΐαη~ 

ίϊδιΐ8 ΐη εΐ8 ργαβ8κηί; — 8ΤΚΑΤΟΚΕ8, άΐείΐ είΐαιη εαιτβηηη εκ8(οάβ8, ΐη βοά. €οά. 

[ΤΓιοοεΙ.] Ιβζ. 1. ίίί. 3. Ιώ. 9. Υΐάε ϊδΐ Οοάοββώιιη. 8 Τ Κ ΑΤ Ο ΜΕ 8 ΕΑΟ IIΝΟ (ΙΕ Α- 

Κϋ Μ, αρκά Ηΐβνβηι. ϋαρ. 48. 12. ΡαναίονβΞ εγαίβηιιη αρκά αΐιοΐονειη Μαιηοίνεείΐ, ηΗ 
Εοάεχ εάΐίιΐ8 ηιαίε ργαβββΥΐ οατοεηιτη. [8ίγαίοΥ€8 Ραζιιηαάαηοη, ΐ. €οηφο8ϋογβ$, ΐη 
ΟΙθ88. δα. ΟαΙΙ. 8αη£βηη.]. 

** 8Τ ΚΑΤΟ ΚΕ8 ΐη βαπιΐΐΐα 6εεΙβ8Ϊαβ Καγεηηαίΐ8. Εοειιιη νίάβ ΐη 8ίαιινορ/ιοηΐ5 

εί τηοχ 8ί)·αίηνα 2. 

* 2. 8 Τ ΚΑΤΟ Κ, Αρραηίοη8 αά)ΐχίοϊ, ιιί νΐάείιιτ. 8ίαί. εοιηΐί. ΥβηαΐΒΒ. 8ιιδ €1βηι. 
VII. ρρ. εαρ. 55. εχ €οά. τβξ. 4660 Α : Ιίεηι ηιιΐα 8ΐναίονβ8, αρραγαίογβ8 (Ιε§. αρρατϊΐοεββ) 

εί 3εη>ίεηΙβ8 αιηαηιιη, νιάμανάβΓ ηιιηαφαηΐιιν ίίΐρεηι ραιιρενκιη εί ραηειη εχιιηβηίΐκηι εΐίΐεη- 
ί€8, είε. 

Γ 3. 8Τ ΚΑΤΟ Κ, Οηΐ88αΐον, ρταεάο 3ΐγαίαηαη, ΟαΙΙ. ΥοΙβηΥ άε ρναηάε εΗεηιήη. 

Εάΐείιηη Οοηύί. ΤοΙοβ. αηη. 1233. ΐη Κεμ. /βκά. ΤοΙοβ. 467 νο : Καρίηαήΐ, /αΐάΐίΐ, ρταβάοηεΒ, 

Ιαίηιηαάΐ εί ΒίναίονεΒ άε ίοία ίβηα ηοείνα εχεαηί ; εί. ϋα Ο & η § ε, ί6Μ., εοί. 610ά. - 6. 

2. 8εε Οΐιτίδίοδ Ο. Ραηίεΐϊιίεδ, Φωνητική τών Νεοελληνικών Ιδιωμάτων 
Κύπρου, Δωδεκάνησου καί Ικαρίας, Αίΐιεηβ 1929, ρρ. 19-21; Τΐιαηδδδΐδ Ρ. Ο ο- 

δίαΐίίδ, Σύντομος Γραμματική τής Τσακωνικής Διαλέκτου. Μέρος Πρώτο, Τό Τδίωμα 
τής Βόρειας Τσακωνιάς (Τά χωριά Καστάνιτσα καί Σίταινα). Μέρος Δεύτερο, Τό Τσακω¬ 

νικό Τδίο)μα τής Προποντίδας (Τά χωριά Βάτκα και Χαβουτσί), ΑίΒεηε 1951 (Οοϊΐεείίοη 
άε ΙΤηδίΐίυί Ριαηςαίδ ά’ΑίΗέηεδ), ρ. 41 ίεχί ζηά Γίιΐδ. 1, 2; I. I. Κ ε δ δ ί 8 δ ο § 61 ο υ, Τό 
Γλωσσικό Ιδίωμα τοϋ Οόλαγάτς, 40, Εκδόσεις τοϋ Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών, 40, 
ΑίΗεπδ 1951, ρρ. 11-12; Ο ε ο γ § ε Ν. Η α ό ] ί ό & 1 ΐ 8, Μεσαιωνικά και Νέα Ελλη¬ 
νικά, νοί. ϊ, Αίΐιεπδ 1905, ρρ. 3-4; εΐυδόεηι, 5Ακαδημεικά Αναγνώσματα εις τήν 
Ελληνικήν καί Λατινικήν Γραμματικήν, νοί. I, ΑίΗεηδ 1924, ρρ. 60-61 (:«Άνάπτυ- 
ξις φθόγγων τελείων ή απλώς συνοδιτών»); ρρ. 392 - 398, §§ 83 - 88. — Ρογ ίϊιε εΐιαπ^ε 
ίτοηι Ιίιε ίΠΐτεΙ ίηίο ί6ε βίδί άεείεηδϊοη δεε [Μ α η ο 1 ε 5 Α. Τ γ ΐ α η ί α ρ 1ι γ 11 ΐ <1 ε ε], 
Νεοελληνική Γραμματική (τής Δημοτικής), ΟΕΣΒ, Αίΐιεηδ 1941, ρρ. 226 - 228, § 521; 
εΐυδάεπι, Νεοελληνική Γραμματική, Τόμος Πρώτος, Ιστορική Εισαγωγή, Αΐΐιεηδ 
1938, ρ. 34, § 36 [ = Γνωρίσματα τής μεσαιωνικής κοινής]; εί ρ. 33, § 35, εί. ρρ. 53 - 
54, § 54; εί, ίϊιε ναποιίδ ίοππδ οί ηιαμΐείετ αρυά ϋο Ο & π § ε, Οΐοδδ. Μεά. Ιηί. Οκιεε. 
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ννουΐύ Ηίΐνβ Ηοβη ρΓβοεύεύ 5γ η Γ6&δοηηϊ>1γ 1οη§ ρβπού οΓ οοιηηιοη ιΐ53§ο 1>γ 
ίΗε 0ΓεεΙθδρεα1αη£ Ογρποίε ρεορίε. ΤΗβΓβΓοΓε ΐ1ΐ€ ΐ6ηη, ίΗου§1ι οοοιΐΓπη§ 

οηΐγ οηεε (άπαξ λεγόμενον), ΐη ίΗε ρΓεδεηί οΕδε, δεεηΐδ ίο Ηανε Ηεεη ίη οδε 
ίη ίΗε Ογρποίε Είΐδί§η&η Κίη§ύοιη Γογ 1οη§, ροδδίΗΙγ δίηεε 1191. 

§ 10. Υεί οηε ΐδ δίηιοΕ Ηγ ίΗε δίΐΐΐ §ΓεηίεΓ δίιηίΐαπίγ οΓ ίΐιε ΓηηοΙίοηδ 
οΓ "Ιωσήφ Βνζας ίο ίΗοδε ρεΓίοπηεύ Ηγ & ργοίθΒΐΥαίθΥ οί ίΗε Ιαίε Βγζαηίίηε 
ρεπού ίΗαη ίο ίΐιοδε Ηγ Ιΐιε 8ΐγαίονβΒ ]ιΐδί ηιεηίίοηεύ. 

Αδ Γγοπι ίΐιε νΐΙΙΐΗ εεηίιπ-γ οηνναιύδ ΐίιε οίΓίεε οΓ ργοίθΒΐΥαίθΥ (οΓ. § 7) 

ύίύ δίεαύίΐγ §αίη ίη ίηιροΓίαηοε &ηύ \ν&δ ανγαΓύεύ ίο ρεΓδοηδ οΓ ύίδΐίηοίίοη 
ηηύ Ηί§1ι δοεία! ΓαηΗ, ίο Ηεοοιηε ΐη ίΐιε ΙΧίΗ «ηηβ είιαΥξε ακίίφηβ αΒΒβζ ιπι- 

ρονίαηίε» ι. . 
Ιη ίΗε ΙΧίΙι - Χίΐι εεηίηπεδ ΙΗε ρπηείραί εοιίΓί ύηίγ οΓ ίΐιε ρνοΐοΒίναίον 

νναδ «ά'αεεοπιραξηεν ά είιεναΐ Γειηρενεαν Ιουβ άβΒ εοΠβξεΒ ο/βείβΪΒ εί άε Ββ 
ίβηΐΥ ά βοβ εδίβΒ»2. ΙΙηύεΓ Ηίδ οπΙεΓδ \νεΓε ΐίιε ΒίΥαίοΓβΒ, ίΗε ατηιορΚρΙαΙίβΒ 
αηύ ίΐιε ΒίαδΙοΙεοιηβίβΒ, οΓ ννΗοιη ΐίιε ίοΓηιεΓ, ΐίιε στράτορες τον βασιλικόν 
στρατωρικίον, \νεΓε ρεΓδοηδ οΓ ιηεύίοοΓε δΐαηύίηβ3. ΤΙιεδε ατε ίο 1>ε ύίδΐίη- 

^υίδΗεύ Γγοπι ίΗε ΒίΥαίοΥβΒ - εουηίδ ογ αΐεΗοηίεδ οΓ ίον/ηδ, οΓ ννΗοπι ΑΗγ- 

ννεΐΙεΓ \νπίεδ : «1εβ ΙοτηέίέΒ — ανεΙιοηΐεΒ ά’ιιηε νΐΙΙε (ρονί).ηε βοπϊ ψιε 
άβΒ ρνε/είΒ ηιαγϋΐηΐ6Β. ΙΙβ ροΥίεηί άαηΒ Ια Μένανείιίβ ηύΐϋαπε Ιβ ξναάε 
άε ΚοηΊβΒ, οββειεν εη/οηεϋοη άαηΒ ία βοίίε ίηιρέηαίε, εί άαηΒ Ια ΜβΥανεΜε 
άβΒ άϊ&ύίέΒ ΙεΒ ίΐίΥεΒ άε Βίναίον οιι άε ΒραΐΗαΥΟΪζαηάΐάαί» 4. 

§ 11. Οιιπη§ ΐίιε Γο11ο\νίη§ εεηίηπεδ ίΗε ργοίοΒίγαΙόγ’,8 οΓΓίεε οοηίίηυεύ 
ίο πδε 1η πιοπιεηί, αηύ ενεΓ δίηεε ίΗε ΧΙίΗ εεηίηΓγ άί λνα$ α\ν&Γύεύ οηΐγ ίο 
ητ,ειηΗεΓδ οΓ ίΗε εδίαΗΙίδΗεύ ηοΗίΙίίγ 5. 

ΤΗε ιηοδί ύεείδίνε ύενείορπιεηί \ναδ ίΗαί αΐχεαύγ δίηεε ΐίιε ΙΧίΙι εεηίηΓγ | 

ΐίιε ρΥοίοΒίναίόΥ αεεοπιραηίεύ ΐίιε εηιρεΓΟΓ ηοΐ οηΐγ ΐη ΐίιε «εογίβ£€Β ο/βείεΪΒ» 

αηύ ΐη Ηιιηΐίη§ Ηυί αΐδο ίη οέπηρη^η : Ηε αηύ ΐίιε Οουηί οΓ ίΗε δίαΗΙβ «νεϊΐ- 
\ 

__ ____ ι 
. 

ςοΐ. 843 - 846 : Μαγίστερ, Μάγιστρος, Μαγίστωρ, Μάστρος, Μάστορας, μάστωρ, βίο., ΛνΙιεΓε 
3.11 ύπ&ΐ (Ιοοϋη&ίίοηδ οί ίΐιο ΟγεοΙ^ 1&η§υα§ε οεοαΓ. 

1. ΟυΐΠ&ηοΙ,.ΡΐΌίοδίπιίοι·, Κ. Ε.Β., VII, 2, ρρ. 156 - 158Γ.; ϋη Ο&ηεβ, 

Ο1055. Μεά. ϊηί. ΟΓαβο., οο). 1463, εδρεο. δεε Π)Μ., Νίεερίιοπίδ ΒΓγεηηϊυδ Π1?., 2. ηιηη. 2; ; 
τουτί δέ τδ όφίκιον μέγα ψ ά ε I παρά Βασιλενσι, καί μεγίστοις έδ ίδοτ ο ; εί. ίΗά., 

ΖοηαΓ&δ, Οοάΐηαδ είε.; εί. οίΙιεΓδ ίη εοΐ. 1464. 
2. Ο η 111 & η (1, ορ. εΐί., ρ. 158; εί. Π η €ηη§ε, Οΐοδδ., είί., εοΐ. 1463- 1464 

οΐίίη§ δοιίΓεεδ; εί. Π η 0&η§;6, Οΐοδδ. Μεά. Ιηί. 1&ίιη., VI, εοΐ. 5445. 
3. Ο υ Π I & η <!, ορ. είί., ρ. 159; ίοΓ 3ίΐ’αΐοΥ€8'’ δε&ΐδ Γ&η@ΐη§ Ιγοιπ Λε νΐΙΙίΗ ίο ΐ5ε | 

ΧΙΙΙίΚ εεηίυΐ7 §εε ί5ίά., ίίη. 34, \νΐΛ ΓείβΓεηεβδ. , 
4. Α 5. γ \ν ε ΐ 1 ε γ, Βγζ^ηεε εί Ια Μεη είί., ρ. 100. 
5. <3 υ ΐ 11 α η 5, ορ. είί., ρρ. 159- 1631.; οί. ν/ϋΐεΐιηυιη Τγπατη, 1ϊ5. 18. εαρ. 24: 

ΙοαηηβΒ νΐάβΐΐεβί ρτοίοχεναχΐοε βΐ ΑΙβχίκΞ ΡνοίΟΒίΥαΙοτ, μιά ΐηίεη άΙιι$ΐΥβ5 8αεή ΡαΙαίη ρΗ- 

ιηιιηι οδίϊηβδαί Ιοειιηχ : αρυά Ο η Ο 3 η § ε, Οΐοδδ, Μεύ. Ιηί. Ιαίίη., VI, εοΐ. 5445. 
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Ιαΐεηί ρνβΒ άε Ια ίεηίβ ΐηψέηαίε»; ΐΐιτεε ΒίναΐδνεΒ, \νίιο \νεΓε ηηύεΓ ί5ε ρνοίο- 

ΒίΥαίότ'Β οΓύεΓδ, ννεΓε ε52Γ§εύ \νίί1ι 5οΜΐη§ ί!η*εε Γηΐΐγ 5&Γηιεδδεύ 5θΓδεδ 
ηί ΐίιε εηιρεΓΟΓ’δ ύΐδροδηΐ. Τ5ε ργοίοΒΐγαίόγ γ^δ ί5ηδ ρΓοηιοίεά ίο ί5ε τ&ηίί 
οΓ ηιϊϋί&Γγ οίΠοεΓ 1ία51ε ίο ΙηΓίΚεΓ αδεεηίχ. 

Τ5ΐδ Γηηείίοη ΙρεεαΓηε εδδεηίίαΐ ηηύεΓ ΐίιε Οοιηηεηοί. ΙΙηάεΓ Αίεχΐδ I 

(1081-1118) Μΐεΐιαεί ϋηΐ^ηδ, ηρροίηΐεύ ρΥοίοΒίναίον 1>γ ΐίιε ΕιηρεΓΟΓ, ηε- 

οοιηρηηϊεύ 5ΐηι ΐη δενεπιΐ εχρεά1ίίοη$ &ηύ \νηδ ύΐδίΐη^ηϊδίιεύ ίη 11§1ιίίη§ 2. 

ΟίΙιεΓ ρΥοίοΒίΥαίονεΒ οΓ ίΐιε δυ5δεςηεηί ρεπού (ΧΙΙίϊι - ΧΙΙΙί5 εεηίηΓίεδ) \νβΓε 
εηίΓηδίεύ \νϊΐ1ι εχρεύίίίοηδ ηηύ ηιΐΙΐίηΓγ ογ ροΐΐίϊοηΐ Γηΐδδίοηδ, ηηύ δοηιε \νεΓε 
ύϊδίΐη^υίδΐιεύ ΐη Β^ίίΐε ηηύ οίΙιεΓ ιηΐΙίίηΓγ ηοΐίνίίΐεδ 3. \Υ1ί5 ίΐιειη αΓε ίο ϊ>ε 
οοηηΐεύ ίΐιοδε οΓ ΐίιε Νΐοεηε ΕιηρίΓο, ννΕίεΙι ρτεδει-νεύ ίΐιε ίηδίΐίηίίοη Κ ύοΐιπ 
Αη^εΐοδ, «ργοίθΒίγαίοΥ άε ΓΟεεϊάεηΐ» \ναδ ύ1δίίη§ηίδ5εύ ηδ η ^εηεταί &ηύ ύΐύ 
οοηΓη^εοηδΙγ ύεΓεηύ 15ε ίο\νη οΓ ΜεΙεηΐΕοη 5. 

1. Ο η Π 1 ε η ύ, ορ. είί., ρ. 159; εί. ρ. 158; οί. 5ε1ον, §21, §19, ίοΓ ί5ε Γεί&ίΐοη 
5εί\νεεη οοηείαδίβ [= οοηηέίαδίβ =- €οιηιί ο/ ίΗε Ξιαδίβ) αη5 ηιανείιαΐ [= ί5ε ερυίναίβηί 
οί ίΐιε Βγζ&ηίϊηε ρνοΐοΒίναίον] ίη ί5ε Ιαίίη δΐαίεδ. — Οιι ίΐΐηηεΐ 5αίεδ 15ε δ&ίά ϋενείορηιεηί 
ίη ίΗε Χίΐι οεπΐατγ; δίίΐΐ ίίδ 5ε§ίηηίη§δ δεεηι ίο §ο 5αε1< ίο ίΗε ΙΧί5, \νΗεη, ε.§., ίη 859 Β^δΠ, 
5είη§ 3. ργοΙο$Ιναΐοί· &η<3 ζραίίιω οεαηάϊάαίιια, αεεοηιρ&ηίείί ΜίεΗαεΙ III οη Ηίδ §Γε&ί εχρεϋίίΐ- 
οη ίο Αδία ΜίηοΓ. δοπιε ίίηιε ε&ΓΐίεΓ Β3δί1 ίη Ηίδ εαρ&είίγ οί ργοΐο$ΐ)·αίόν ΗαΗ Ηεεη δεηΐ ίο 
ίΗε Ρείοροηηεδε οη α δεποαδ ηιίδδίοη: Η. Ο τ έ § ο ί γ ε, ΤΗε Αιηοπ^ηδ αηά Μαεε^οηϊαηδ 
842 -1052, ίη ΤΗε Οαηι5πί1§ε ΜεΗίεν&Ι ΗίείοΓν [= ΟΜΗ], νοίηηιε IV, ΤΗε Βγζαηίίηε 
ΕηιρίΓε, Ρ&Π I, Βγζαηΐίηηι αηΠ ίίδ Νεί§Π5ουΓδ, ΕΗίίεά 5γ Τ Μ. Η ιχ δ δ ε γ, Υ/ίίΗ ίΗε 
ΕΗίίοΓί&Ι Αδδίδί&ηεε οί Ώ. Μ. Ν ί ε ο 1 αη<3 Ο. Ο ο \ν α η, €&Γη5η'(1§ο 1966, ρρ. 116-117. 
ΤΙηάεΓ Βαδίΐ I ΝίεερΗοπίδ ΡΗοε&δ ίΗε ΕΙά&τ, δηεεεδδίνεΐγ ιηαηξίανϋεε, ρτοΐοΒίναίοΥ αηά 
αίναίβρικ οί ΟΗαΓδί&ηοη, ραΓίίείρ&ίεά ίη ί5&ί ΕπχρεΓΟΓ’δ νίείοπουδ ιώ^γοΗ οη Αιίαηα αη5 
νναδ ίΗεη αρροϊηίεά ηιοηο5ΐναΐβμη8 οί ήνε ίΗειηεδ, 15ί<3., ρρ. 120-121. Ρογ ίΗε ΙαίίεΓ ΐεΓηι 
αηΗ ίηδίίίυίίοη αηά ίίδ τεΐαίίοη ίο ίΗε \νεδίεπι ηια>-(μα$ δβε ηο\ν Κ. 8. Εορεζ, Μ&Γρυίδ 
εί ΜοηοδίΓαίεδε, ίη Μέίαη§εδ Κεηέ Οοζεί, I, ΡοίίίεΓδ, 1966, ρρ. 77 - 80, αηά V, Ε .(α υ- 
γ ε η ΐ)’δ εοπιιηεηί ίη Βγζ. ΖείίδεΗΓ., 60, ί, 1967, ρ. 186. —ΤΗε ρΓεναίεηεε οί ΗοιίδεΗοΙά 
ηιίηίδίεΓδ ονετ δίαίε οίίίοεΓδ \ναδ ίγρίεαΐ οί εατίγ Βγζαηίίηε άεδροίίδηι, εδρεείαΐΐγ άπΓίη§ 
ίΗε τεί§η οί ίεεΗΙε ιηοηαΓεΗδ, δεε Η. 8 I. Ε. Β. Μ ο δ δ ίη ΟΜΗ, IV, είί., ΟΗαρίεΓ I, ΤΗε 
ΡοΓΓηαίίοη οί ίΗε Εαδί Βοηιαη ΕηιρίΓε, 330 -717, ρ. 33. 

2. Ο υ ί 11 α η ά, ορ. είί., ρ. 160. Ρογ δοιηε XI -XII εεηίιπ’γ ργοΐο5ίταίοΐβ5 δεε V. 
Ε.(α υ γ ε η ί) ίη Β. Ζ., 58, 1, 1965, ρρ. 276 - 277, 

3. Ορ. είί., ρρ. 160 - 163; ίοΓ ίΗε ρνοΐοζίϊαίον Αίεχίιχδ, \νΗο \ναδ άεδραίεΗεά 5γ Μαηιιεί 
I οη α ροΐίίίεο - ηηϋίαΓγ ηιίδδίοη ίο \νίΙ1ίαηι ί ίη Ιί&ΐγ (1156), δεε Ο γ ε § ο ί γ ε ίη ορ είί 
ρρ. 229 - 230. ’ " 

4. ΟυίΙΙαηά, ρρ. 163 - 164; Ηέΐέηε ΑΠίννεΠετ, ΕΉίδίοΗε εί Ια Οόο- 
§ΓαρΗίε άε Ια Κέ§ίοη άε δηιγηιε εηίΓε Ιεδ άευχ Οεεηραίίοηδ ΤυΓαιιεδ (1081 -1317) ραηί- 
εαϋέΓεηιεηί αυ XIIIε δίέείε, ίη ΤΓαναιιχ εί Μειηοίτεδ, I, (βά.) ΟεηίΓε άε ΚεεΗεΓεΗε άΉίδίοίΓε 
εί Οίνίΐίδαίίοη Βγζαηίίηεδ, Ραπδ, 1965, ρρ. 142- 143, ίοΓ Ιεαη Α^έΙοδ; ρ. 169, ίοΓ & ΤΗεο- 
άοΓε ϋοηίίαδ οί εα. 1250, αηά ίΗε Ηοηιοηγπιουδ ρνοίθ8ίι·αΙόγ οί ίΗε εηά οί ίΗε ΧΙΙίΗ εεηίηΓγ. 

5. Ο η ί 1 ί α η ά , ορ. είί., ρ. 164: Α Η γ \ν ε ί I ε γ, ορ. είί., ίη Τταναοχ εί ΜεηιοΗΌδ, 
I, ρ. 142. 
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§ 1*2. υηάοΓ ίΐιε ΡΗΐαϊο1ο§οΐ ύιε ΡνοΙοζίταίον ταηΜ &ιηοη§ ΐΐιβ 1ιί§1ΐ68ΐ 
<ϋ§ηιί<ιπ6δ οΓ ίΐιε ΕηιρΪΓε πηοΐ δυοίι Γεπι<ιΪΏ0(1 υηΐίΐ 1453, οοουργΐπ^ δΐοίκΐίΐγ 

Οιβ ειφίΐι ροδίΐίοη ίη δΐαίε ΙιΐβΓ&ΓοΙιγΗεΐ'ε ΐδ νβΓρε^ιιχ’δ Ι&ΕΙβ Γογ ίΐιο ρεποά 
οΓ τή$η οΓ ίΐιβ £γ51 ίϊίΓεε Ρα1αίο1ο§οΐ : 

1. Ο π ί ί 13. η ά, ορ. οΐί-, Ιοε. οΐΐ.; I ε α η V β γ ρ ε α υ χ, ΗΐέΓϋΓεΙιίε εί ΡΓέδέδηεε 
800$ 168 ΡίΐΙέο1ο§αεδ, ΐη Τγ&υ&ιιχ εί ΜέηιοίΓεδ, I, οΐί., ρ. 425. 

14-11-1968 
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§ 13. Βυπη§ ίΐιε ρεποά ίη φαεδίίοη ίΐιε ργδίοζίγαίογ'*5 εηδί§ηδ λνετε ΙίΚε 

ίΐιοδε οί Ιΐιο ηιβξαάιιεαΒ, νΛο \ν3δ ίΐιβ αάαιΪΓ^Ι οί ίΐιε Ιιηρεπμΐ ΡΙβεί *. Οί εδρεείαΐ 

ίιηροΓίηηοβ ίδ ίΗβ ίηεί ίΡαί «Εη ίεηψΒ άε ξηβιτβ, Ιε ργοίοΒίγαΐογ έίαϊί α Ια ίέίε 
άβ Ια εαναΐβγίε Ιέξένβ εί εοηιηιαηάαϊί Ιε$ ΙεοκρεΒ άε ραίτοηϊΙΙε. ΕεΙΙβΒ-εϊ έίαϊεηί 
ίεηιιεΒ άε Μ αδαηάοηηεν βιιυ Ιε δυίΐη Ιοιιβ Ιεε αηΐτηαιιχ άε γοΰβ ναηέβ. €ερεη- 

άαηί, οοιηιηβ ε’έίαϊί Ιε εαΒ άέ]ά αναηί Ιεε ΡαΙέοΙοξΗβΒ, Ιε ργοίΟΒίγαίογ εοπίΐηαηάβ 
κηε αηηέβ. Όέε Ια βη άιι ΧΠΙε ΒΪέεΙε, οη ίτοιινε ά Ια ιηέιηε έροημε ρΙιΐΒΪεηΓΒ 
ργοίοδίναίογα, εΐιαειιη εογίΊτηαηάαηΙ Ιεε ΐΥΟίιρεΒ βιιυ ιιη ίΗέαίγε ά ορέναΙϊογίΒ 
ραΠϊεκΙϊεν, οΙουβ φάε βοίι8 ΙεΒ (βοηνιβηεε ΐΐ ηε εειηδίβ ρ ανοίγ ειι ριι ιιη ΒβιιΙ ργοίο- 

Βίγαίογ : ΝϊεέίαΒ [Οιοηίηίέδ, Βοηη, ρ. 794] αΞΒΪιηϊΙε Ια άΐξηϊίέ άε ργοίθ8ίΥαίογ 
ανεε εεΙΙε άε ιηαγέεΗαΙ εϊιεζ Ϊε8 ΕαίΐηΒ, εαγ, 8εΙοη Όιι Οαηξβ, (ΙεΒ ηιαγέεΗαηχ 
οιιί ροαγ ΐΥΐΪ88Ϊ0ΐΐ άε είιοΐ8ΪΥ ιιη εηάγοϊί /ανογαδϊε ροιιγ I αγγγιβε εί άε νεϊΙΙει α 

Ια Βέεχιγϊΐε άιι εαηψ'»1 2. 
§ 14. Τϊιε ργοίοΒίταίογ"8 ιηίΙίΐμΓγ ίυηείίοηδ \νβΐΌ §Γ3(Ιυ3ΐ1γ ίηεΓεηδεά αηά 

εχίεηίΐείΐ δο 3.8 ίο ίηεΐιιάε άυίίεδ ίη ΐίιε ηηνγ. \νε εοιηε 3ογο85 ργοίοΒίγαίοι εΒ 
οοιηπΐ3η(ϋη§ ί!ιε ίιηρεπΕί Πεεί 3δ \νε11, ί.ε. 3είίη§ ϊη Ιίειι οί ίΗε ιηβραάιιεαε. 

8υο1ι λυ35 ΑΙεχΐδ ΡΜηηίΙίΓορεηυδ ΐη 1263 - 1269 ί. ν/Ιιεη ΐη 1271 Ιιε ν/38 

οΒιοίηΙΙγ αν/ηπίες! ίΐιε ά[$ηϊίγ οί ηιεξαάιιεαΒ, ηηοίΙιεΓ ηοΒΙειηηη, ΑηάΓοηίευδ 
Ρηΐηεοΐο^υδ, \να§ ιηηάε ργοίοΒίγαΐογ3. Ιί 1ΐ3δ, ίη ίΜδ Γεδρεοί, 6εεη ά\Λγ οΡδΟΓν- 

€(1 6γ 3η 3ΐιΐίιοΓΪίγ ί1ΐ3ΐ «Εαβοίίε Βρζαηίΐηε είαΐί ρϊαεεε βοιι8 Ιε εοηιηιαηάεηιεηί 
άιι ργοίοΒίγαΐογ ΑΙέχΪΒ ΡΐηΙαηίΙπδρέηοΒ, ςιιϊ, εοηηηε Ιε ργέεΪΒε Ραείιγινένε, 

η'αναϊί ρα8 Ιε Ιϊίγε άε §γαηά άιιε (ΜέραΙοάοιιΕαίοη ) δϊεη εριι Η εη εύί Ια είκιι§ε, 

ροιιν Ια 8ειιΙε ΥαΪΒοη ψλβ εε ίίΐΥε, άενεηιι εη ΓοεειίΥΥεηεε ρΙιΐ8 ιιηβ άϊξηϊίέ ηιι'αηε 
/οηείιοη, έίαϊί ρογίέ ραν Ιε νϊειιχ ββΥβ άε Ρειηρενεχιν ΤΗέοάοΥε & ΕαΒεανΪΒ. 

Εε ργόί08ίγαίόγ αρρανεϊϊΐα άε ΟοηείαηίϊηορΙε αιι ρΥΪηίεηψΒ άε 1263, εη ηιβηιε 

ίεηψ8 ριιε Ιε εογρΒ εχρέάϊύοηηαϊνε άε ΡέΙοροηηβΒε».4. 

§ 15. ϋυπη§ ίΐιε ί*ο11ον/ίη§ ρβποά άο\νη ίο 1453 ί1ΐ£ ρΓθίοδίΓ3ίδΓ£δ, 

1. Ο ιί Π13. η ά, ορ. οΐΐ., ρ. 164, οί. Όυ Ο & η $ ο, Οΐοδδ. Μεά. Ιηί. Ογ&ο., οοΐ. 
1464 : ί5(1115.ίη5Ϊ§ηϊα.€οάίηυ.$ εαρ. 4. ηιιιη. 10. ηΗ & άβ ϊΙΙιαΒ Όίεαηίειο, 

Ομοά Πρωτοστρατοοικήν ράβδον νοεαΐ ΟΓβξοΓαβ Ιίδ. 7, ρ. 120. 
2. Ο υ Π1 α η 6, ορ. οίί., ρρ. 164-165; οί. ϋ ο η ο I ο 1ι η Ο ο 3 η & Ιί ο ρ 1 ο δ, 

ΕητρβΓΟΓ Μΐοΐΐδβΐ Ρ&1αεο1ο§υδ &ηά ίΐιο \νοδί 1258- 1282. Α 8ία4γ ΐη Βγζηηίϊηο - Εδϋη 
Κβίαΐίοηδ, Ο&ηιΒποΙβε, ΜδδδηοΗιΐδοίίδ 1959, ρ. 420 : «?γοίο$ίναίον = ϋοιηηιαηάβν ο/ ώε 
ναηριιανά αηά Ιϊ§Ηί εαναΡρ ίνοορ5». 

3. Ο ιι ί 11 & η (1, ορ. οίί., ρρ. 165- 166; οί. Ο ο 3 η 3 Ε ο ρ ϊ ο δ, ορ. οϊί., ρρ. 158, 

229, 235, 236, 282, 295 ίίη. 78, 297, 304 ίΐη. 109; οί. ΑΙιγ νβΠοΓ, Βγζαηοβ οί Ια Μθγ, 

οίί., ρρ. 357, 368 - 369. 
4. Α 6 γ \ν β ί 1 β γ, ορ. οίί., ρ, 367; οί. Ο ο 3 η 3 Ιο ο ρ 1 ο $, Ιοο. οίί., αηά Ο η 11- 

1 α η ά, Ιοο. οίί., \νΙιοδ6 ννοΛδ 3Γ6 Ιιογο ΐ§ηοΓθά Α Η γ ν β Π β γ; ί>ιιί δοο Α 6 γ \ν ο ί 1 ο γ, 
ρρ. 368 - 369, \ν1ΐ6Γ0, 1ιο\γονοΓ, δΚο δίίΐΐ ί§ηοΓ05 Ο η Π ί α η ά’ δ αΓίίοΙε οίί. (Κ..β.Β., VII, 

2, 1950, ρρ. 165 -166). 

Σταράτορος = [Πρωτο]στράτωρ, ογ 8ίΓαίθΓ 131 

ιΐδυ3ΐ1γ ΐ\νο 3ί 3 ΐϊηΐ65 \ν£Γ0 ηοΓΠΐ3ΐ1γ οηίΓΰδίεά χνΐίΐι ηιίίίίΗτγ όιιίΐοδ, 3η6 

οοηηηαηίΐεά βϊίΙιεΓ Ιηηίΐ ίοΓ0£δ ογ Πεοίδ \ δοιηο οί Ιΐιεηι, Ιίΐίο Ρ1ΐ3ΐ(έοΐ3ίθδ, 
δυρ6Γνίδίη§ ίΐιε οοηδίηιοίϊοη οί ίιβδίάεδ οοηιιηαηιάίη^ ίηιρ6π3ΐ ΓΙβοίδ2. Ιη 
οηβ 03δε δΙιοΓίΙγ ΒείοΓβ ΐΐιε Οοηςιιοδί οί Οοηδίαηΐίηορίο, υη<ΐ£Γ Ιοίιη VIII 

(1425 - 1448), Νίοορίιοηΐδ Μβΐίδδβηυδ \Υ3δ 3\υ3γ6£(1 ΐΗϋ ίίΐΐο μέγας προηοστρά- 

τωρ, ξτεαί ργοίθ8ίγαίθΥ, οί \ν1ιΐοΙι ίί ίδ ηοί 1<;ηο\νη \ν1ΐ£ΐΙϊ6Γ ίί \Υ3δ δυ^δίαηΐίηΐ 
3η6 ίυηοΐίοη3ΐ ογ δίιηρίγ Ιιοηοπϋο; ο\νίη§ ίο ίΐιίδ ίί ίδ ίπιροδδίίρΐβ ίο 3ρρΓεοί3ί6 

ίίΐ6 Γ63ΐ ίηΐρθΓί3ηθ£ οί ί1ΐ6 3ίίΓΪ6ΐΐί6 «§Γ63ί» 3(1(1βά ίο ίί 3. Ιη ΟίίΐεΓ 03δθδ ΡΥΟ- 

ίΟΒίΥαίΟΥβΒ \Υ£Γ6 θ1ΐ3Γ§6(1 \νίί!ΐ <1ίρ1θηΐ3ίίθ Πΐίδδίοηδ 4, \ν1ΐίΐ6 ίΐΐε ΐ3δί ί\ΥΟ 6ε3Γ6Γδ 
οί ίΐιε ίΐίΐο, 3 Ρ3ΐ3οο1ο§3δ αηά ΐΐιβ Οεηο£δ£ Ιοίιη ΟηίδίίηΪ3ηί Ιοη^ο λυ©γ6 

<1ίδίίη§ιιίδ1ΐ6<1 ίοΓ ίΙιείΓ Ι>Γ3ν6 ρ3Γί ίη ίΐιε ΐ3δί άδίβηδβ οί ίΐιο Βεδίε^εά Οαρίίηΐ 
ίη 1453. Ιί ίδ ίο 6ε ηοίεό ίΐιαΐ, 3δ ίί λΥ3δ ΐΐιε 03$ε \νίί!ι ΐΐιε Νίεεηε δΐ3ίε, ίη ίΐιε 
ϋεδροίαίε οί ΕρίΓυδ ίΐιε οβ'ίεε οί ργοίοΒίγαΐογ 3ρρε3Γεά ίοο, ηηάεΓ Νίοερίιοπίδ 
I (1269- 1290) 5. 

§ 16. Οί ρ3Γίίειιΐ3Γ ίηΐεΓεδί ίδ ίΐιε ε^ηίνηίεηεε ηοίε<1 ηβονε (§13) οί 
ργοίοΒίγαΐογ ίο ητατεΒεαΙίΜΒ. ΑεεοΓ6ίη§ ίο Ου Οαη§ε «Νεριιε ρυουβκβ οιηηϊηο 
άΐνβΥΒίιηι βιϊί αριιά ΕαίϊηοΒ ΜανεΒεαΙΙϊ τηιιηηΒ, ιιί εχ ΡΙεία αΐ'ώϊ άοειιϊηιιΐΒ, εηηι 
ιβ ειιιη /οΥαίΟΥΪδηΒ, νεχϊΙΙο εχρίϊεαίο, ΒΪηριιΙΪΒ άϊεδιΐ8 ϊτε άε&εαΐ ϊη ρΥοίεείϊοηβΐη♦ 
ϋηάε ηοη ηιΪΥΐιηι βϊ ΝϊεείαΒ ϊη ΒαΙάηϊηο ιώϊ άε Οαιι/γϊάο άε νϊΙΙαΗανάιάηϊ Οαιη- 

ραηϊαε ΜαΥβΒεαΐίο αρϊί Ηαεε άϊί : Μαρία χαλκός ούν Ρ άξίοψα ό άνήρ * δηλοϊ 
καθ’ "Ελληνας ή φοονή τον Προοτοστράτορα. Νεφιε αΐία ηοίϊοηε Ηαηε νοεεηι 
ΗΒΐΐΥρανϊΐ ΑηοηγιηιΐΒ ΜΞ. άε ΒεΙΙο /'αείο, άε εοάεηι Οαιφΐάο ; Μεσέρ Τζεψρέ 
τον ελεγαν, Βαλλαρδονη το επίκλην, \ και μέγας πρωτοστράτορας ήταν εις την 
Τζαμπανίαν. ΑΗΒϊ : Τον μεγαπρωτοστράτορος Μιζέρ Νικολά εκείνον» 6. 

1. Οιι Π I αηά, ορ. οίί., ρρ. 165 - 175. 

2. Ο η Π 1 α η ά, ορ. οίί., ρρ. 170 -171; Ο ο η δ ί α η ί ΐ η β Ρ. Κ γ γ γ ΐ 5, Ιοίιη 
Οαηί^οαζοηυδ αηά ίΐιο Οεηοεδο 1321 - 1348, ΐη ΜΐδοεΙΙαηεα δίοτίοα Εϊ§υΐ'ε, III, Ρείίπηεΐΐΐ 
Εάίίοι·ο, ΜΠαηο - υηΐνβΓδίία άε§ΐΐ δίαάΐ άΐ Οεηονα, 1963, ρ. 44, ε§ρεο. Γίη. 170; οί ρρ. 
34 - 35; οί Α 1ι γ \ν ε ί 1 ε γ, Βγζαηεε εί Ια Μει*, ρρ. 453 - 454, ΐ§ηοπη§ βοίΐι πιίηε αηά 
ΟηϊΙΙαηά’δ αΓίίεΙεδ. 

3. ΟαϊΙΙαηά, ορ. είΐ., ρ. 173, εί ρ. 174. 
4. Ορ. οίί., ρ. 174. 
5. Ορ. οίί., ρ. 175. 

6. ϋιι Ο α η § ε, Οΐοδδ. Μεά. Ιηί ΟΓαεε., εοί 1464. Τίιε βτδί ί\νο νεΓδεδ οΐίεά Βγ 
ϋιι Οαη§ε 3Γε ν.ν. 162- 163 οί ΐίε ΟΓεεΙί Χρονικόν του Μορέως, $εε Τό Χρονικόν 
το0 Μορέως. Τό Ελληνικόν Κείμενον κατά τον Κώδικα τής Κοπεγχάγης μετά συμπλη¬ 
ρώσεων καί παραλλαγών έκ τοϋ Παρισινοϋ. Εισαγωγή, Υποσημειώσεις καί Επεξεργα¬ 
σία υπό Πέτρου Π. Καλονάρου, Αίΐιεηδ 1940, ρ. 11 ίεχί αηά Γίη. 162; οί ίόίά., 
ρ. ιζ', ηο 19; οί ρ. 306, ν. 7555: τής τιρωτοστρατόρισσας τής ντάμα Μαργαρίτας; 
οί Ραηίόέοη ΤίίίέΓαΐΓε. ( ΤίίίέΓαίητε Ρταηςαίδε. | ΗίδίοίΓε. || ΟίΓοηίριιεδ | Είταη^έΓΟδ | Κεία- 
ίίνεδ I αυχ Εχρέάίίίοηδ Ρταηςαίδεδ | ρεηάαηί 1ε ΧΙΙΙ6 3ίέο1ε | Ρυόϋέεδ ρουχ Ια ΡΓεαιίετε 
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Είδεννββτε ίβε δ2ηιε §Γ62ί Μεάϊεναΐίδί ρΓονίάεδ ίβε ίο11ο\νίη£ ηοΐίϋίίοηηΐ 
ίηίοπηαΐίοη : « [ΡΓοίοδΐΓαίΟΓ εδί] [Ιάεηι φιΐ αρνιά ηοΞ [= Εαίίηοδ] ΜαΥβΞεαΙΙηΞ, 

ηί βχ Νΐεεία, ιιΜ άε Οοάο/γΐάο ΒηΙΐοηεο, εοΙΙΐξΐί ΟατοΙνίΞ άβ Αριιΐηο ΐη Εεχ. 

ιηΐΐΐί.'. Βΐξηΐίαίε εταί νΐγ ίΙΙβ ΜατεΞεαΙΙηΞ, ρηοά ΟναεεΐΞ εΞί ΡγοίοΞίΥαΐογ]. Υΐάε 
φιαε άε Ιιαε άΐριΐίαίβ εοηρβΞΞΐηηΐΞ ΐη ΝοίΐΞ αά Οηηαιηηγη ρα§. 474. 475. εί 
ΟΙοξξ. Μεά. Οναεε. εοΐ. 1463» ι. 

§ 17. ΤΜδ Μεηίϊβεαίΐοη ρΓονίάεδ 2 Εεγ ίοΓ ιιη(1εΓ3ΐ2η<βη§ ίβε ροδδϊβίΐίίγ 
οί ίΓαηδηιΐδδίοη ηηά | ογ ΐΓ2ηδΐ2ίίοη οί ίεπηδ αηά [ ογ οίίίεεδ ίϊοιη οηε δίαίε 

ηηά \ ογ Ι2η§ιΐ2£ε ίο αηοίβεΓ. 

Ιί Ϊ3 ηιοδί ηοίεννοΓίβγ ίβ2ί ί\νο 2ΐιίβθΓδ οί ίβε ΧΙΙΙίβ - ΧΐνίΒ εεηίυπεδ, 
Νίεείαδ Οβοηίαίεδ αηά ίβε ηηοηγιηοιίδ Οαδίηυΐ (= β2ΐί- Οίεεβ, βηΐί- Εαίίη) 

ροεί οί ίβε θΓ6©β Οβίοηίείε οί ΜθΓε2δ \νβΓβ βοίβ εοηδοίοιίδ οί ίβαί ροδδΐβίΐΐίγ 
αηά εηυαΙίδΗίϊοη. Τβίδ ροίηίδ ίο ίβε ρίοεεδδ οί ΐηίεΓ2είίοη βεί\νεεη ίβε ίηδίί- 
ίηίίοηδ, ίεπηδ 2ηά ευΙίυΓε οί Βγζαηίϊιπη ηηά ίβοδε οί ίβε Εηίίη, εδρεείηΐΐγ 
ίβε ΟΓυδαάεΓδ’ δίαίεδ, 2η ίηίεΓαείίοη ννβίεβ 2δδΐπηε(1 ναπουδ ίοηιΐδ. Οηε 
οί ίΐιεπι ηιαγ 1ΐ2νε βεεη ίβε ίΓαηδΙαίίοη οί ίβε ΐεηη πιατεεείιαΐ ννβΐοβ δεεπίδ 
ίο Ιιανε βεεη οηΐ' Βνζας οίίίεε, ίηίο 'σταράτορος. .. τον ριγός3. Βιιί Ιεί υδ 
βΓδί αηδννεΓ ίβε ςυεδίίοηδ : λνΐιαί \ναδ 2 ηΐ2Γ65θβ&1 ? αηά λνβίεβ \νεΓε βϊδ 
ίαηεΙίοηδ? ϋυ Οαη§ε’δ ίηίοπηηίίοη ίδ νπΐυαβίε 2§2ΐη. ΗεΓε ίί ίδ : 

§18. «ΜαΥβΞεαΙεηΞ, ΜαΥΞεαΙεηΞ, βίε. [ζ)ηΐΞ0, Οηταίοτ νεί ΡναββεείαΞ 
ίφίοηαη, εχ Οεπη. πιατεΗ, νεί ηταναοΗ, ερηηΞ, εί ΞεΚαΙεΗ, ροίεηΞ, γηα§ΪΞίβΓ, 

ιιί εΞί αρνιά ΡΗβηαη. Ιώ 2. ΚβΥ. Οεπη. νεί /αηιηίηΞ, ιηΐηΐΞίβΥ, ηί αρνιά Οηνετ. 

ΐη Οενηιαηϊα αηίΐρ. Ι'ώ. 1. εαρ. 8. ΑηοηγιηνίΞ άε ΝοιηΐηώνΐΞ Οεηηαηοηαη : Μαν- 

εΙιαΙειίΞ ηνιΙΙιαη ηοηιεη /οεάΐιΐΞ εΞί εοτηφίναη ρεν ΙίαΙοΞ, νεί δεήρίοεεΞ. ΕξΙ 
ειύπι ΐά, φιοά ΜεΜεν, Ξενι τηα]θΥ, εί ΒίαΗΙεν, ραι Μαφίετ εψιϋνυη, αύ εφιΐία- 

ίώιΐΞ ζιινεηναηάΐΞ; εί άίεεηάηιη αε ΞενώεηάιΐΥη βάί ΜεΥΞίαΙΚετε, ΐά εΞί, ηια/ογ, 

ΞίφενίοΓ, ΞΐιηιηηΐΞ ΜαρΪΞίετ εψάίιιιη. ερύ εΞί Ηοάΐε ίίίηΙιΐΞ ΒιιείΞ ΕΙεείονΪΞ 8αχο- 

ηϊαε : αε ξι ηοη /ιιΐΞΞεί νοχ εα εοΥΥΐιρία, ηοη εΞΞεί ορκΞ ηιιηε αάάεεε ΑτεΚίνεΙεΥζ- 

ιηαΥΞεΙιαώ, Ξβά ΜεΥΞίαΙΙβΥΥ, άβάΐΞΞεί ΐά, ριιοά Ευζ νεί Αιτώ, ενιιη Ξΐρηΐβεεί Ξΐηη- 

ητιηη ΜαξίΞίηαη εφηίηιη. ζ)ιιαΞΐ νεεο ΜατΞεΙιαΙενίΞ νοχ ηοη αώ ΐρΞΪΞ ΕΥαηεΐαβ 
ΐηεαηαδιιΙΐΞ ηοία εΞΞεί. Εεχ ΞαΙίεα : ε/αΪΞ πιαΐονειη, ΙιφΥίονειη, Εεαηείοηειη, 

Ροί$, έΐυοίίΐέεδ εί ΤΓ&ίυΙίεδ | ρ&Γ ί. Α. Ο. Β υ ε ίι ο η. | Αηοηγπιε Οτεε. — €ίΐΓοηίςϋε άε 
ίδ Ρπηοΐραυίε ΡΓδηςδϊδβ ά’ΑοΗδίε. ! (ΤεχΐεΟΓεε Ιηέάίί). | Κδηιοη Μαηίδηει\ — ΟίΓοηϊςυε 
<3’ΑΓδ£οη, άε δΐείΐε εί άε ΟΓεεε. | (ΤΓδάιαείίοη Νουνεΐΐε άα ΟδίδΙδη). | ΒεΓΠδί ά’ΕδεΙοί. — 
ΟΗΓΟπίςρε άε Ρϊεηε III εί Εχρέάΐίΐοη ΡΓδηςδΐδε άε 1285. {(Τεχίε ΟδίδΙδη Ιηέάΐί). | Αηο- 
ηγηηε δΐεΐΐίεη, — ΟΙίΓοηίςυε άε Ιδ ΟοηδρίΓδΐίοη άε I. ΡΓοεΙιίάδ. ί (ΤΓδάιιίίε άα δίείϋεη.) | 
Ρ&Π8, ΜϋΟΟΟΧΕΙ [= 1841], ρ. 6δ, Γίη. 3 —. Ιί ϊδ ϊπιροδδΐΐιίε ίο δίδίε ΛνίιείΙιεΓ ίΐαε δίίπΒαίε, 
’§Γεαί’, μέγας \ν&δ βοηοπβο ογ ίαηείΐοηδΐ, εί. δΒονε, § 15, ίΗε δβηιε ρΓθΐ)1εηι \νΐίΙι τε§δΓά 
ίο Βγζδηίΐαιη. I \νοα1ά ΓδίίιβΓ 'οε ίηοΐΐηεά ίο δεοερί ίΗε βΓδί δυ§@εδίίοη. 

1. Όυ Οαη§ε, ΟΙοδδ. Μεά. Ιηί. Εαίίη., VI, εοΐ. 5441ο. 
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ΜαΥίΞεαΙενιηρ 8ίγαίογεηι.οεεΐάεΥίί, βίε.Εεχ ΑΙεηιαηη, ίΐί. 79. § 4: 

8ΐ ΜαΥΪΞεαίενίΞ, ρνιΐ ΞΐιρεΥ 12. εαώαΙΙοΞ β$ί, οεεΐάΐίιΐΥ, 11. ΞοΙΐά. εοιηροηαίιιι\ 
/"** Προποατράτορα νβΥίΐί ΝΐεείαΞ ΐη ΒαΙάνιίηο ηιηη. 1. Υΐάε ΟίοΞΞαΥ. ηιεά. 

Οναεεΐί. ίη Μαρίακαλλος, εοί 879. Οεα/β ΤΐιεΞαιΐΥ. Είηξ. ¥γαηε. ίονη. 1. εοί 
482. ¥οεβ ΜανΞβαΙΗ, εί Μηναίοτ. Αηίΐρ. ΙίαΙ. ίοιη. 1. εοί. 119] 5. 

§ 19. ΡιΐΓίβεΓ οη Όυ Οαη§ε βίνεδ εορίοιίδ τείεΓεηεεδ ίο ΜαΥβΞεΗαηχ 
βτοιη Μεβίεν&1 Εαίίη ίεχίδ, άοειιηιεηίδ, δοιίΓοεδ 3.ηά ίεδίίηιοηϊεδ. Ργοιιι ίΐιεδε 
ίί ίδ αίίεδίεά ίβαί ίβε οίίίεε-ίη-ίΐιιεδίίοη οεειίΓΓεβ υηάεΓ ναποιίδ 1ίη§υϊδίΐε ίοπηδ 
ίη ηιοδί ΕιίΓορε^η δίαίεδ ίη ίβε Μίάάΐε Α§εδ, ραΓίίειιΙαΓίγ ίη ίβε ΙΧίβ * Χνίβ 
εεηίηπεδ. ΤβεΓε \νείε αΐδο δενείαΐ ε2ίε§οπεδ οί ΜανεεΚανιχ ρεΓίοπηίη§ 2 

ναπείγ οί ίηηείϊοηδ 2 τεΐαίεβ ίο ίβείΓ ίηίίίηΐ, υδυδί αηά ρπηείραί οηεδ, \ν1ιίεβ 
2Γε δυηιιηαπζεά ίβυδ βγ ϋη Οηη§ε : 

«ΜανεΞεαΙΙΐ ροΞίβα άΐείΐ, <ραί εχεΥεΐίώιΐΞ εί εορΐΐΞ ηιΐΙΐίαΥώνΐΞ ρταεβταηί, 
ΟνιεώνΐΞ ΐηΐβΥάνπη άΐρηΐίαίε εί πηρενΐο ίη/εγίοΥεΞ, ηί ψιΐ ΟοηβΞίαδηΙο Ξαίοεναπί. 
ϋηάε ΒηάαειίΞ ΜανβΞεαΙΙοΞ βΞΞβ αρνιά ποξϊυοξ ορίηαίΗΞ εΞί, φιΐ ΟτσεείΞ πολέμαρχον 
άΐείΐ..... ε/. ΜαίίΗ. ΡανΐΞ. 1245.ΜανεΞεαΙΙηΞ φιαΞΐ ΜατίΐΞ ΕεηβΞεαΙΙηΞ. 

Εί φιΐάειη νείετώνΐΞ ηοΞίΥΐΞ ΒενΐρίοΥώνΐΞ 8εηβΞείιαΙΙιΐΞ εί ΜαΥβΞεΗαΙΙιΐΞ ίάβηι 
Ξοηεώαί. ΜαΥβΞεαΙΙΐ ςηΐ αρνιά ποξΙγοξ ΞβεηηάχΐΞ α ϋοηιΐίβ Είαδηΐΐ, ρναεεΐ- 
ρηα Ηαεε βιΐί ρναενοραίΐνα, ηί ργΐ/ηαε ΞεΐΙΐεεί εχετεΐίηΞ ίγοηϋ ρναεεΞΞεί: φιαε 
ίαηάεηι άΐρηΐίαΞ εο ρετνεηΐί, ηί α ΚεξώηΞ εχΐηάε εαηίηηι βιεγϋ, ηε ΗαβΥβάΐίαηο 
]ιιγε ίη βαάεηι /αηπϊΐα ρεηηαηενεί. Οιαεία αηη. 1223. ΒηεΙΙΐΞ ρηοριιε 
ρΥαβεταί ΜαΥβΞεαΙΙιΐΞ.» 3. 

§ 20. Οιιί οί ίΐιε οίβεΓ 02ίε§0Γΐεδ οί ιηανέεΗανιχ ΓείεΓΓεά ίο βγ ϋιι Οαη§ε 
I είίε ίΐιε «ΜαρηιΐΞ ΜαΥβΞεαΙΙηΞ αρνιά ΑηρΙοΞ, φιί ΕδιηβΞ ΜαΥβΞεαΙΙηΞ ΐηίβΓάηπι 
άΐεΐίΗΥ 1283» : ίβε «ΜΑΚΕΞΟΑΕΕΙΙ8 ΑϋΕΑΕ ΐηίΥβηΞίεηΞ αρηά ΑηξΙοΞ. 

1250.1287»; ίβε «ΜΑ ΚΕ80ΑΕΕ1/8 ΟϋΚΙΑΕ. ΟατοΓι IV»*; ίβε 
«ΜΑΚΕ80ΑΕΕΙ/8 ΒΑΝΟΙ ΡΕΟΙΙ, αρηά ΑηξΙοΞ»; ίβε «ΜΑΚΕ80ΑΕΕΌ8 

ΕΟΡΙΝ8ΕΟΙ8. αρνιά ΑηξΙοΞ» 5; ίβε «ΜΑΚΕ8€ΑΕΕϋ8 ΟΑΜΡΙ. ζ)ηΐ 
εχενεΐίώηΞ εαΞίνα ρΥαεραταί, ΟαΙΙ ΜαΥβεΗαΙ άε εαιηρ. Οι αν ία ΡΒΐΙ. ΟαίαΙ. 

βρίΞε. αηη. 1233 εχ ΤαδνιΙ. ΜοηαΞί. ΐη Ανροη. ΜαΥεΞεαίΙηηι Οαιηρί, ηί 
ραεεηι βαεενεί άε ηιηΙίΐΞ ρηεΥβΙΐΞ εοηΐτα αδδαίεηι εί εοηνεηίηηι άε ΜοηαΞίβηο 
ΐη Αγα%οηα»; ίβε «ΜΑΒΈ8€ΑΕΕϋ8 ΡΟΜΑΝΙΑΕ,ΐία ΐηΞεΥώΐΐ )νΐΙΙεΗαγάηΐηιΐΞ 
ΐη εΐιαΥίηΙ. €αιηραη./οΙ. 123ν»; ίβε «ΜΑΚΕ80ΑΕΕ118 ΕΡΙ8ΕΟΡΙ Οταίΐαηο- 

ροΐΐ»; ίβε «ΜΑΚΕ30ΑΕΕΙΙ8 ΑΒΒΑΤΙ8. ΟναΠα 1085. 1334»; ίβε 

1. ϋυ Ο δ η § ε, ΟΙοδδ., εΐί., IV, εοί. 274γ. 
2. Ορ. εΐί., εοί. 274γ - 278. 
3. Ορ. εΐί., εοί. 275α - 2755. 
4. Ορ. εΐί., εοί. 2756. 
5. Ιβίά., εοί. 275γ. 
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«ΜΑΡΕ80ΑΕΕΙΙ8 ίη άοιηώηδ ργϊναϊΕ ηοΗίΗιίγη»; αηά Γιηαΐΐγ, ΐΗβ «Μ ΑΡΕ- 

80ΑΕΕΙ, Οηί Ιιο3ρίίΐα πιαξηαίώιΐΞ αβ άοηηηΪΞ 8ηί8 ροναηί, οΐιιη Μαηύοηαήι, 
Ηοάίβ ΜαγββΗαηχ άβ3 Ιοβ3.ΜαίίΗ. Ρανί8 αηηο 1251.Εί αηηο 1252 \ 

Ργαειηίείί Βΐιιινη Μανβ8εα11ηιη, ιιί αάνβηίιιηι είιΐ3 ηηηίΐαγβί. Ιά ρογγο ηηιηεγΕ 
νίάβίιιγ ρήιηϋν.3 /ιιί33β Μαγβ3εαΙΙογιιιη ηύΐίίαήιηη, ρηοά βί η ίη εχβγείΐώιΐ8 

οα3ίη3 Ιοεα ίάοηεα ργ αέραν αγβηί; ιιηάβ Ργοίο3ίγαίογβ8 α 0γαββί3 αρρε11αί08 

άοοιιίηηΐ3 αά αηηαηηοη ρα%. 475» ι. 
§ 21. λνΐιαί δΙπΕεδ ΐη Ιΐιϊδ αοοοηηί ϊδ ίΗε δΐπήΐαπίγ Ηείν/εοη ίΐιε ρΐΌοεδδ 

οΓ ηδοοηί οΓ ιηαγεεΗαηχ αηά άιαΐ οΓ 8ΐναίθΥ£3 αηά ργοίθ8ΐΥαίθΥβ8 ίϊοιη πιοάεδΐ 
άυίίεδ Γε1αίίη§ \νΐί1ι Ιιοτδεδ Ιο εΐε&τΐγ ιηΐΙίΙαΓγ αηά Γοΐαίεά ί'υηοίϊοπδ 2. Αδ 
ίηδίίίιιίίοηδ αηά αδ ΐεπηδ ίίιε ί\νο οίΐϊοεδ Βαά αη ίηάερεηάεηί, δέρατα! ε Βε- 

σίηηίη§ Βυΐ α δΐηήΐατ άενείοριηεηί, λνΗίεΙι ιηαάε ΐΐιείτ ΐάεηίΐίιεαίΐοη ΐηενΐίαΒΙε 
οηεε ίΗε ίν/ο λΥοτΙάδ, Κοιηαηο - Βγζαηίΐηε αηά \νεδίετη ηιεί αηά άεερίγ 
ίηΠιιεηεεά εαοΐι οίάοτ άυπη§ ίίιε Ουδαάεδ. I υηάετίίηε, ίη ίΐιΐδ τεδρεεΐ, ίΗε 
ίαεί ίΗαί, ΙϊΗε ίίιε 3ίγαίόγβ8 \νίιο \νετε οπ§ϊηα11γ εοιηπιαηάεά Βγ ίΗε ΙτιΗηηηΒ 
8ίαΗιάί, οίΗεηνϊδε Ιαίετ Ισιον/η αδ εοιηβχ [βίαΗηΙί = κοντόσταβλος] (§7), ίΗε 
ηιαγέεΗαιιχ \νετε ϊη αΐΐ τεδρεοίδ ίΗε ϋευίεηαηίδ οί ίΗε ΟοηδίαΒΙε ογ €οηιβ8 

8ίαΗιιΙί (= ΕοηηέϊαΗΙβ) (δεε § 19). Τίιε δαιηε οΒίαΐηεά ίη ίΗε Ίαύη Κίη§άοηι 
οί άετυδαΐεηι, \νΗετε «Ιε ΜατέεΗαΙ 3βγναίί άβ ίϊβηίβηαηί αιι εοηηέίαΗΙε» 3, αηά 
ίη Ογρηΐδ υηάετ ίΗε Ιηΐδί§ηαηδ, νάιετε «Ιβ ηιανέβΗαΙ ΞηρρΙεαϋ Ιε εοηηέίαΗΙε 
εί νβίΙΙαίί ηοίαηνηβηί ά Ια 3θΙάε, αιι γανΐίαίΙΙειηεηί, ά Ια γέραγίίίίοη άβ8 ρέγίο- 

άβ3 άβ 8βγνίαε ηιίΗΐαίνβ άιιβ3 ραν Ιβ3 εΙιεναΙίβΥΒ» 4. 

§ 22. Ρατίίειιίατίγ ίη τεδρεεί οί Ιεηΐδαΐεπι I άεειη ΐί \νοτίΗ εί1ίη§ ΐΐιε 
αεεοιιηί οί α άϊδίΐη§ιπδΗεά αυΐΗοπίγ, Έ& Μοηίε : «Ιη άβηΐ3αΙβιη ίΗβ γηαΥ3ΐιαΙ 
γβιηαίηεά αΙ\ναγ3 α ιηίΐϋανν ο/βεεγ αηά ίιβίά ίιΐ8 ο/βεε ίη 3εγ§εαηίγρ βοηι ίΐιε 
εοήΞίαδΙε.Αί ίΗε εογοηαίίοη ίΗβ ηιαγ8ΐιαΙ αεεοηψαηίεά ίΗε εοικίαδίβ, νβ- 

εείνίηξ ίΐιβ γογαΐ δαηηβτ βοιη Πί3 Ηαηά ννΐιεη ίΗε εοτίΞίαδίβ α33Ϊ8ίεά ίΗε Κίη§ 

ίο ηιοιιηί Ηΐ3 ΗοΥ3ε. Αί ίΗε/εα3ί ίΗβ τηατχΗαΙ ΗεΙά ίΗβ Ηαηηβγ ΗβΠίηά ίΗβ Κίη§. 

ΤΗε ιηαΥ8ΗαΙ ν?α8 άίγβείΐγ ίη είιανρ,ε ο/ ίΗβ 8οάεβΥ8. ΤΗβ τηαΥ8ΗαΓ3 εοιινί 
\να3 εοηηηοη ίο αΙιηο8ί αίί εοηηΐγί£8 χνΗενβ ίΗε ο/βεβ βχΕίεά. 

1. Ι5ΐα., οοΐ. 277α; οί. ώονο, § 16, ρ. 132, ίίη. 1. 
2. δεε α!?ονε, § § 7, 8,9, 10 - 20. 
3. I ε α η Κ.ίο1ιαΓ<1, Ρβ Κ-ογαυπιε Ι,αίίη ά& Ιεηΐδ&ίειη, Ραχίδ, 1953, ρ. 76. 
4. ίεαη Ρ ο η § η ο η, 1^5 ΡΓ&ηςειίδ άΌαΐΓοηιεΓ αα Μο^εη Α@ε, εΐί., Ραπδ 1929, 

ρ. 148, ίοΙΙονήτίΒ Μ α δ Ραίτΐε, ΗΐεΙοΪΓε άο Οιγρνβ, I, ρρ. 132- 133. Νοίε ώαί Ιΐιε 
εοιΐ5ί3.Ρ>Ϊ0 «οοηιηιαηάαίί Γαηηόβ αρνβζ Ιβ νοΐ βι ΐΐ έΐαίΐ !β Ειβ/ραΓίΐαΐϋβν άιι οο?ρ8 ά&5 χβϊ§ηει(Γ$', 

ϊΐ ργβ5ΐάαϋ βη οΐιΐνβ Ια Ηαιιίβ ϋοιιΐ' εη Γίώχβηοβ άιι νοΐ», ϊϋίά., ρ. 177, — Ρογ ίΐιε Ραίίη Κίη§- 
<3οιη οί Οοηδίαηίϊηορίβ, $εε ίΒί;!., ρ. 234 : ΤΡετε ίΐι© ρναηά εοηηέίαΜε δεεηΐδ ίο Ιιανε Ιιεεη 
ιάεηίίε&Ι \νίί1ι ώε ίβηβοΐιαΐ, αηά ίΐιε ΜατέοΗαΙ \ναδ ίΐιε οοηιηιαηάεΓ-ΐη-οΙιΐεί οί ίΐιε ίΓΟορδ 
αίίβΓ ίΗε ρπηεε. — Ρογ ίΗε Αη^ονΐη Κίη§άοιη οί Ναρίεδ, δεε ΐΗίά., ρ. 296. — Ρογ δίοίΐγ, 

δεε αΗονε, ρ. 121, ίίη. 3. 

.Σταράτορος = [Πρωτο]στράτωρ, ογ δίΐ'&ίΟΓ 135 

Ιη ΗαίίΙβ ίΗβ η\ατ$ΗαΙ εαΥΥίβά ίΗε τογαϊ Ηαηηετ αηά βοηιηιαηάβά ίΗε ίΥοορ 

]η8ί ργεεβάίη§ ίΗβ Κίηβ8 ο\νη. ΑββΥ ίΗε ΗαίίΙβ, αί ίΗβ ογάβγ σ/ ίΗβ οοη8ίαδΙε, 

Ηε ίοοΗ βΗαΥξβ ο/ ίΗε άί3ίΥΐΗιιύοη ο/ ίΗβ εροίΕ.ΤΗβ τηατρΗαΙ ΙοοΗ β.ΗαΥξβ 

ο/ αΙΙ ΗοΥ3β8 εαρίιιΥβά αηά βιηρίορεά ίΗβτη ίη ΥβρΙαείηξ ίΗο3β \νϊιίεΗ Ηαά Βββη 

ΗίΙΙβά ου τηηϋΐαίβά ίη ίΗβ ΗαίίΙβ.Βε/ογε ίΗβ ΗαίίΙβ ίΗε ηχανεΐιαΐ ίη3ρεείβά 

ίΗε αγγη3 αηά εριιίριηβηί ο/ ίΗε Ιεηίφί3 αηά 3βγ^εαηί8 αηά οΥάβΥβά ίΗβ 8θάββΥ8 

ίο ιηαΠε ηβεβ38αγγ ΥβραίΥ3 οη ίΗείν απηον. Ηε ώβη βχατηίηεά αΙΙ ίΗε ΠοΥ3β3, 

βναϊηαίεά, αηά ΐΕίεά ίΗβηι, ίΗιΐ8 αβββρύη% ίΗβτη /ου Υβ8ίογ [= Γερίαεεηιεηί]. 

Ηΐ3 ΥίξΗί ο/ Υβ3ίογ \να8 α /αβίΟΥ \νΙιίεΗ ξΥβαίϊρ εοηίτίΗηίεά ίο ίΗβ τηαΥ8ΗαΓ8 

ρο\νεγ»1. 

§ 23. Ιη ίΐιε ΡΓαηΙάδΙι ΜοΓεα ΐΐιε ιηαΓδίιαΙ ν/αδ ΙιεΓβάίίαΓγ αηά, Βεδίάεδ 

εοπηηαηάίη§ ίίιε ρΓίηεε’δ ίτοορδ, Ιιε \ναδ αΐδο ίΐιε δηρΓειηε ηιίϋίαΓγ 3'ηά§ε, 

αηά Ιιε «άβΥ0§αϊβά βοιη ίΗε τηίΙίίαγγ αιιΐΗοΥίΐγ ο/ ίΗε ΜοΥβοί εοη8ίαΗΙβ1> Ηιιί 

ίΗβ ΙαίίβΥ )να3 ιιηφιβ3ϊίοηαΗ1γ ίΗε Ηί§Ηβ8ί είνίΐ οβίεβΥ»2. Ιη ΐΐιε Οαίαΐαη δίαίε 

οί ΟΓεεοε (Αίίΐεα, Βεοίΐα αηά δοηίΐιεπι ΤΒεδδαΙγ) «ίΗε ΥίεαΥ ΟεηεναΙ αηά 

ίΗε ΜαΥ8ΗαΙ Ηαά αρραΥβηίΙγ οββη Ηβεη ξΐίίΐίγ ο/ τηιιίιιαΐ χΐ8αγραίίοη3 ο/ αιιίΠο- 

ηίγ.ΨΗβη, /ιΐΥίΗβΥ, ίη 1366-1367 ΕΙηνία αΪ30 Ηεεαηιβ ΥιεαΓ <3βηβναΙ ο/ 

ίΗε άιιεΗίβ3, βΥ8ί άε /αείο αηά ίΗεη άβ ]ιιγε, ίΗε οβίεβ ο/ ΜαΥ8ΗαΙ \να8 φάείβΐγ 

βοΥξοίίβη. ΤΗβ ΜαΥ5ΗαΓ3 ρο\νβΥ3 αηά βιηείίοη5 \νβΥβ ηο\ν 3\να!!ο\νεά Ηγ ίΗθ3β 

οβ ίΗβ νίβαΥ ΟβηβΥαΙ; α εοηεβηΐΥαίίοη ο/ αιιίΗοΥίίγ ίΗιΐ3 ΐ£8ΐάίεά»3. 

§ 24. Α11 ηιαίδΐιαίδ τείεΓΓεά ίο αδ πηΐΐίαι-γ οίίίοεΓδ άίά οί οοηι*δε εαπγ 

ίίιε τογαϊ ΒαηηεΓ ίη Βαίίΐε Ηεδίάεδ ρεΓίοΓηιίη§ ίΙιείΓ οίίιεΓ τεΐαίεά ίηηείϊοηδ 

(§§ 22, 21, 19) *. 

1. I ο Η η Ρ. Ρ α Μοηίε, Ρβαάαΐ ΜοηαΓοΗγ ΐη ίΗε Ραίίη ΚϊηΒάοηι οί Ιεπίδαίειη 
1100 ίο 1291, ΟαιηΗΓίάβε, ΜαδδαεΗιΐδείίδ 1932, ρρ. 119 -121 ; εί. δ ϊ γ Ο ε ο γ § ε Η ί 11, 
Α Ηίδίοι-γ οί Ογρπίδ, νοΙιίΓηε II, Τίιε ΡπιηίαδΗ Ρεποά 1192- 1432, ΟαιπΗΓΐάδε 1948, ρ. 
53.— Ρογ ίΗε π§Ηΐ οί ϊβζίον, §Γεαί1γ αδεά ΐη ΙεΓΟδαΙειη Ηαΐ ηοί τεεοΓάεά ΐηΐΗε ρΓαείΐεεδ οί 
ΜοΓεα δεε ίϋΓίΗεΓ : Ρεαάαΐ Ιηδίίΐαίϊοηδ 35 τενεαίεά ΐη ίΗε Αδδΐζεδ οί Κοιηαηία, ΤΗε Ρα\ν 
Οοάε οί ΡΓαηΗΐδΗ ΟΓβεεε. ΤΓαηδΙαίΐοη οί ίΗε Τεχί οί Αδδΐζεδ \νΐίΗ α ΟοιηιηεηίαΓγ οη Ρεαάαΐ 
Ιηδίΐίαίΐοηδ ΐη ΟΓεεεε αηά ΐη Μεάΐαεναΐ ΕαΓορε, Ηγ Ρείετ Τ ο ρ ρ ΐ η ΡΗΠαάεΙρΗΐα 
(υ.δ.Α.) 1949, ρρ. 117 -118. — Ιη νΐε\ν οί ϋα Οαη^ε’δ ΐηίοΓηιαίΐοη είίεά ηΗονε ννε εαη- 
ηοί α§Γεε \νΐίΗ Εα Μοηίε ίΗαί «Ιη ίΗβ Εηιρϊτβ αηά ΕηρΙαηά. άιβ ηιαηΐιαί ηβνει- §οί εη- 
ΙίνβΙγ α\ναγ β-οτη ΛΑ οοηηεεύοη >νϊΐΐι οαΐζ, Ηαρ αηά Ηοι·χβΡ ζιφρίίεζ». Βαί Ηε ΐδ εεΓίαίηΙγ ΓΪ§Ηί 
ν/Ηεη δίαίΐηβ ίΗαί «ίΗε τηαηίιαΕ ο/ ίΗβ Ειηρϊνβ \νετε αηιοηρ ίΗβ ιηο$ΐ νηροι-ίαηΐ οβίάοΠ, ·Ββΐη§ 

ιχεβά Ιου ΐηχροΥίαηί άιιίΐβΒ». δεε αΗονε, §§19, 20. 
2. Τ ο ρ ρ ΐ η §, ορ. εΐί., ρ. 123, ίοΓ ίΗε ανοΐάαηεε οί ΐηΐιεπίαηεε οί ίΗε ΜαΓδΗαΡδ 

οίίΐεε ΐη ίΗε \¥εδί, δεε αΗονε, § 19, βηά, Ηαΐ οί. § 9. 
3. Οαίαΐαη ϋοηιΐηαίΐοη οί ΑΐΗεηδ 1311 - 1388, Ηγ ΚεηηείΗ Μ. δβίίοη, Οαηι- 

Ηπά§ε, ΜαδδαεΗαδοίίδ 1948, ρ. 53; εί. ρρ. 15, 18, 52. 
4. Οί. δ ί ε ν ε η Κ. α η ε ϊ πι α η, ΤΗε δΐοΐΐΐαη νεδρεΓδ. Α ΗϊδίοΓγ οί ίΗε ΜεάΐίεΓ- 

Γαηεαη ΝΥογΜ ΐη ίΗε Εαίετ ΤΗΪΓίεεηίΗ ΟεηίαΓγ, Ρεη^αΐη ΒοοΗδ Τίά, ΗαΓηιοηάδννοΓίΗ, Μΐάάΐε- 
δοχ 1960, ρ. 128: «[Ιη ίΗε Ηαίίΐε οί Τα§ϋαοοζζο, οη 23/νΐΙΙ/1268] Ηε [= ΟΗαΗεδ ά’Αηϊοα] 
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ΤΡοιι^Ιι οη ίηδί δίβΐιΐ ε άεπνΕΐίνε Εηά δεεοηάαΓγ ίυηείίοη, ίο εΕπτγ 
ίίιε ΡΕηηεΓ οί οηε’δ 1αη§ \ναδ ίη ΓεΕίίίγ ε <1υίγ οί ίΡε ίοΓβιηοδΐ δεπουδηβδδ 
Εηά 2$ δΐιοΐι ίί εΕΐηε Ιο Ρε οηε οί ίίιε ηΐΕΓδΡΕίδ οεηίΓΕί οΡ1ί§;Είίοηδ, Εεεπιίη£ 

εοηδίίΙβΓΕΡΙε ρΓεδίί§ε ίο Μγπ. ΟοάείΓογ άε νί11ε1ΐΕΓ(1ουίη, ίΡε [§γεπ(Ι) γηαγβΗαΙ 
ογ ξναηά ργόΐοΒίναΐόν οί ίΐιε Οουηί οί Οππραηία (§16 ΕΡονε) \ναδ Είδο «Εκεί¬ 

νος ήτο ό μάστορας και ό προιτοσύμβονλ6ς τον», ί.ε. Ιιε \νΕ5 ίΡε ηίΕδίεΐ' Εηά 
[— ί.ε.] οΙιίεΓ οοηηοίΙΙοΓ οί Ρίπι (ίίιε Οουηί) *. 

§ 25. Ιη νίε\ν οί ίίιε ίηχροΓίυηοε οί εΕΓΓγίη§ ίίιε τογαΐ ΡΕηηεΓ ϊί ΕρρεΕΓδ 
Ε ρίΕυδίΡΙε Εδδυηιρίΐοη ίΐι&ί ουτ «Ιωσήφ 6 Βνζας ό σταράτορος και μάστο¬ 

ρας τής παντέρας τον ρίγος ' Ιεροσολύμων και Κύπρον και Αρμενίας» νν&δ 
ίίιε δίΕηάΕπΙ - ΡεαΓεΓ, ί.ε. ίίιε [§Γαη(1] ργόί08ίγα1όγ ογ [§ΓΕηά] πιαΥαάιαΙ 
οί ίίιε 1αη£ οί ΟγρΓυδ. ΤΡίδ δεειηδ ίο Ρε εοΓΓοΡοΓΕίεά Ργ Βνζας β ςυΕίίίϊεΕ- 

ίίοη Εδ «ό μάστορας», \ν1ιίε1ι τεοαίΐδ ίίιε δ&ηιε ςιίΕΐίίίοαίίοη αίίπΡηίεά ίο Οο- 

ϋείΓογ (§ 24), Εηά Γη&ίεδ ίίιε ΙαίίεΓ Ερρεοτ ίο Ιιυνε Ρεεη Βύζας'δ βχαεί ρΓε- 

εείίεηί (οί. αΐδο § 4). Τ\νο οίΡεΓ ρΕΓΕίΙεΙδ ίΙίΕί δΡουΜ 1)6 είίεά ΕΓ6 ίίιε εουρίεδ 
εοιιηέίαΜβ — Κοντόσταβλος αηΡ αώηΐναΐ — μεγαδούκας. Ργοιϊι ίίιε ίυηείίοηαΐ 
ροίηί οί νίειν ίίιε ίεπη σταράτορος δεεηΐδ ίο ΓΕίΡεΓ οπ§ίηαίε ϊη πρωτοστρά- 

τωρ ιΒεπ ΐη ίίιε 8ΐναΐογ£5 είίεεί ΕΡονε § 9, § 8, ΐ!ιου§Η ε άενείορηιεηί ίΓοηι 
ογ οοηίιΐδίοη \νϊίίι ίΡε ΙαίίεΓ εαηηοί α1ΐο§οί1ιεΓ Ρε εχοΐυάεά. 

§ 26. ΛΥΙίΕί \νουΜ ρΓονίάε ε πιε]ογ οΡδίΕοΙε ίη δυρροΓίίη§ ίίιε οπ§ίη 
οί σταράτορος ίη προατοστράτωρ ίδ ίίιε υΡδεηοε οί πρώτο- ίτοιη ίΐ, ίίιε 
ειηεΓ§εηεε οί -α- Ρείη£ πεϊεγεΙ ίοΓ ίίιε τευδοηδ §ίνεη ΕΡονε· (§ 9). Ιί ου^Ρί, 
ίη ίΐιίδ τεδρεεί, ίο 1)ε οΡδεΓνεά ίΡαί πρώτο- Ροεδ ίτεριιεηΐίγ οοουΓ Εδ ίτΓδί 
οοιηροηεηί ίη ίίιε ΡΐετΕΓοΡίο&Ι ίεπηίηοΐοξγ οί ίίιε ΡΕίίη δίαίεδ 2. δίίίΐ ίη ίίιε 
ΟΕδε υηάεΓ εοηδκΙεΓΕίίοη πρώτο- ηααγ Ράνε Ρεεη οηιίίίεά δο ίΡΕί ίίιε Γεδυ1ίίη£ 

\νοπ1 σταράτορος, πυ^Ρί ΡοίΡ ιηοΓρΡοΙοβίεΕίΙγ Εη<1 δυΡδίΕηίΐΕΐίγ οοηίοΓηι ίο 
ίίιε ΡΓΕηίΐδΙι εςυϊνΕΐεηΐ, ιηαΥέεΗαΙ, ίοΓ \νΡίεΡ ίί \νΕδ δΐιΡδίίίυίεά Εηά \νΡίεΡ, 

§ αν β Ηεηεν ο/ Εοισαηεεα Μχ ειατοαί ίο νεαί' αηά ίίιε ΥογαΙ δαηηβι Ιο ί>€ εωνΐβά δγ ίιΪ5 ζΐαηάανά- 

δεαΥβΥΞ», ΗβηΓγ οί Οουδ&ηοεδ ίιβίά ίίιε οίίϊεε οί Μαΐδΐιαΐ, Εηά Ε8 δοείι Ιιε Ιιαά 6εεη επΐπίδίεοί 
Ργ ΟιαιΊεδ ννίίβ ]ε&άίη§ «ίΗβ Ββεοηά €ονρ& [\ν!ιίεΗ] οοηίαίηεά ΐΐιβ διιΐδ ο/ ΟΗαΑαε'5 ΡνβηοΗ 
ΐγοορ$» (ί&κΐ.); οί. ρ. 129: «Ηβητγ οί ΡοΐίΞαηεβζ, ηιΐπαίίβη (ον ία'ηρ ΟιανΙα;, ιναί πηιεδ άο\νη 
αηά ίίιε νοναί δαηηεν \να5 εαρΐανεά». 

1. Τό Χρονικόν τοΰ Μορέως, 6(1. Ρ. Κ&ΐοηατοδ, οίί., ρ. 11, ν. 164; εί. Ραη- 

ΐΐιέοη ΡίΐίέΓαίΐ'© εϋ. (αόονε, ρ. 131, Γΐη. 6), ρ. 11, ίΐη. 4. 

2. Ε.§. ά© εοιηε εογο55 & ρνοΐΐιο/ϊείεν ογ ρνοίίιο/ίοίαίνε, \νίιίο1ι ίοχνενεΐ’ εοηιεδ ίτοπι 
ίΗε ΟΓεβΙί πρώτοβεστιάοης [?] ΐη ίίιε Ε&ίΐη ΕιηρΐΓε οί Οοηδΐηηίϊηορίε, 5βε I ο η 2 η ο η, 

ορ. οίί,, ρ. 235; ίη Ν&ρίεδ ΐΐιβιε \νπδ η ρνοΐοηοίανγ, ίόίά. ρ. 296; ΐη Ιεπίδαΐεπι οεευΓεά ίίιε 
κ&ηιβ οίίϊεε, Ε & Μ ο η ί ε, ορ. είί., ρ. 123; ΐη Αείι^ϊη ίίιε Ο Η & ΐη ό ε γ 1 & ϊ η %ν&5 αίβο 
ίευπιεςΐ ΡνοΙον£5ίίανϊιΐ3 : Τ ο ρ ρ ΐ η §, ορ. είί., ρρ. 122, 123 -124, 124 ίΐη. 5, 169, 171; 

εί. ϋιι Ο & η § ε, ΟΙ055. Με<3. Ιηί. Εαίϊη., VI, εοΐ. 542ό - 544ε, λνΗετε 55 ίεηηδ οί \νίιίεΗ 
πρώτο- Ϊ5 Ιίιε βκί εοιηροηεηί 1ΐ3.νε όεεη Ιϊδίεό &ηό δίυιΐΐεό. 
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Ιίΐίε μάστορος, ίίιε οίίιεΓ ]οίηΐ Είίπΐιυίε οί Βνζας, <5οεδ ηοί εοηίΕΐη πρώτο-. 

Ιη δυοίι ε ΟΕδε ίΐ \νου1ά 1)6 υηηεοεδδΕΓγ ΐο Εδδυιηε ίΡηί πρώτο- (= α ίη ίηδοπ- 

ρίίοηδ) ΓΟΕγ ΙΐΕνε Ρεεη οηιΐίΐεά Ιγοπι ίΡε ίηδοπρίίοη Ρεοηυδε οί ε δΐίρ οί 
ίΚε εη^ΓΕνεΓ, \νίιο άοεδ οΐ1ιεΓ\νίδ6 δεεπι ίο Ρήνε Ρεεη νεΓγ <3ί1ί§εηί Εηά 
ΟΕΓείυΙ. 

§ 27. ΑηοίΙιεΓ (Ιίίϊίουΐίγ ΕΓίδεδ ίΓοηι Ιίιε Ιεοϊ ΙΙίΕί, Εδ ίΕΓ Εδ \νε Ρηο\ν, 
ηταρατορος οεευΓδ ίη ΜεάΪΕενΕί ΟγρΓυδ ίη ]υδί οηε υηίφίε ΟΕδε, ίΙίΕί υηάεΓ 
εοηδίάοΓΕίίοη, ίίιου§1ι ίίδ ίοπη ροίηίδ ίο ε 1οη£ υδε ΡείοΓε 1402 (οί. § 9 ΕΡονε). 

Τίιε ίεπη ηοπηΕΐΙγ επιρίογε*! ίηδίεΕά ΡοίΚ ΡείοΓε 1402 επ<3 δυΡδεςυεηίΙγ \ναδ 
ηιανέάιαΐ, μαριτζάς1. λνΐιγ \νΕδ ίίιε ηοΓηι ρΓενΕΐεηί ίηνοΓίοά ίη ίΐιίδ ΟΕδε 
άιιπη§ ίίιε τεί§η οί Ιυπηδ (1398 - 1432) ? \νυδ ίί Ρεοηυδε οί ε δρεοίίίο Ρυί Εδ 
γεί υηίΓΕοεά ΒγζΕηίίηε ΐηί1υεηοε? Ογ \νΕδ ίί όυε ίο Ιωσήφ Βνζας δ ρεΓδοηυΙ 
ρΓείεΓεηοε είίΡεΓ ίοΓ ίΡε ίεπη /πρώτο]στράτωρ, ίο Ρε εχρίαίηοά Ργ Μ$ Βγζαη- 

ίίηε εχοίΓΕοίίοη (:ίΓθΐη ΒιζύηΊ ογ Βυζάντιον ?), ογ ίοΓ ίΡε ίεπη «ίΥαίοΥ δΐυ- 

(Ιίεά ΕΡονε § 9 ? Ογ, εγο \νε ΡεΓε οοηίΓοηίεά \νίίΡ ε ΓείΓθ§Γ6δδίοη ίο ίΡε οΜ 
Ι,Είίη ίεπηίηο1ο§γ (§ § 7-9, 25) ? 

Ιί ίδ Εί ρΓεδεηί άίίϊίουΐί ίο §ίνε ε άεβηίίε Εηδν/εΓ. ν/Ραί ΟΕη ρΓονίδίοηΕΠγ 
Ρε δίΕίει! ίδ ίΡΕί ΒγζΕηίίηε ίηίΐυεηοεδ υροη ΡΕίίη ΟγρΓυδ Εη<1 ίΡε οίΡεΓ Ογπ3Ε- 

άεΓ δίΕίεδ \νεΓ6 οχίεηδίνεΐγ εχοΓοίδεά, οηε οί ίΡεηι ροδδίΡΙγ Ρείη§ ίΡε ίηίΓο- 

άυοίίοη, ίοΓ δοιηε ίίηιε, οί ίΡε ΒγζΕηίίηε ίεπη [πρώτο]στράτοορ ίη ΕΡΡΓενΪΕίεΡ 

1. 8εε Εεοηίίοδ ΜαΕΙίΕΪΓΒδ, Κ,εεϊΐίΐΐ Οοηοεπιϊη§ ίΡε 8\νεεΙ Ε&ηά οί Ογρηΐ5 

εηίΐίίειΐ ^ΡΓοηϊεΙε’, εΡ. Κ. Μ. ϋ α \ν Ε ϊ η δ, Οχίοηΐ 1932, νοί. I, ρ. 78, 1. 23 : μαριτζάς — 

ιη&ΓδΡ&Ι; ρ. 92 I. 26 : μαρετζάν ; ρ. 170 1. 5 : μόρτζος ; ρ. 348 1. 30; ίη Μ/8θ δοπιείίιηεδ 
ΐί οεευΓδ ΐη ίΡε ίοπη οί μαρίτζας. ϋαχνίαηδ όεπνεδ ΐΗε ίεπη ίΓοηι {βε οΜ ΡτεπεΡ πιανΐοΐιαΐ, 

δεε νοί. II, ΟΙοδδΕΓν, δ.ν. 8εε &1§ο Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, έπιστασίςι Κ. Ν. 
Σ ά θ α, Τόμος Β', Χρονογράφοι Βασιλείου Κύπρου, νεηίεε 1873, ραδδίηι; ε.§. Μαχαιρας, 
ρ. 94 : «τα φίκια έκραζαν τα τον ρηγάτου, ώς γιον μ α ρ ι τ ζ ά V» (,ατνθ' — 1339); «τον 
σίρ Τζουάν Βισκονντην μαρετζάν» (1360), εΐε.; οί. Γεωργίου Βουστρωνίου Χρονικόν 
τής Κύπρου, ΐόίά., ρ. 427 : «τον μισέρ Τζουάν Μουντολίφ τον μαριτζάν τής Κύπρου» 

(1458); ρ. 448 : «ό μισέρ Τζουάν τέ Μουντολίφ μ αρι τ ζ άς τής Κύπρον καί Κύρης τής 
Τυρόν» (1460), εΐε. Τίιε δΐεινΕπΙ οί Ουεεη Εΐε&ηοτ ίη ίΡε γεαΐ'5 1372 - 1376 ν,'35 ΡοΙο Μα- 
ταρε, νΡΐεΡ ίδ ΐΓβηδεπΡεά 'Μαηδαν Ργ Ηΐ 11, II, ρ. 418 ίΐη. 1, εί. ρ. 421 ίΐη. 1. — 8εε 
&1δθ Κ ί εΡ εγ <3, Όοευηιεηίδ ΟύνρποΙεδ, είί., ρ. 129, ίοΓ άαραβα άε ϋα/ναη, Ιβ ηιατέεΐιαΐ άε 
Οιγρνβ (1432- 1441 ί.); ρ. 136 ίΐη. 1 ίοΓ «ΓοβΊεε άε Ια ηιατέεΗαιΐΞ$ε, ηηί αναΐί Ιιιΐ αιιείί 3β5 

Υ6§Ϊ5ίτε3», αηά ίοΓ ΙΡε «ρηνϋέρε$ εητόρΐπτέε ά Γο/βεε.ρειιί-εΐτε ιιηΐμιιεηιεηΐ εειιχ ραι 
ΙοηεΗαΐεηΙ ά Γοιραηϊζαΐΐοη τηΐΐίΐαΐεε άιι τογαινηε, ρατ εχεηιρίε εειιχ ριιϊ εγέαϊεηΐ άε ΐοιιίεε 

ρίέεε8 άβ5 /ΐφ ηοΐινεαιιχ (ε/. ΜΑΞ ΤΑΤΚΙΕ, ΰοειιηιεηΐε ηοιινεαιιχ, άαη5 ΜέΙαηρεχ Ηκί., 
IV, ρρ. 415, 421 εί 433). Ρβηΐ-βΟ ε αιΐ55ΐ εειιχ ριιί εχειηρίαϊεηΐ Ιβχ βε/ε άιι 'άέ/αηΐ άε χετ- 

νιεε' /αΐζαίεηί Γοδμί άε εεί εηΥέρ\8ΐΥβηιεηΙ» (ΧνίΡ εεηίιιτγ); ίοΓ ίίιε 'αραιά άε Ια ιηατβεεΗαΞ- 

57έ?’ ΐη 1423 από Ιίιε 'ηιαΥβεΙιαισχέε' 2.3 «ιιη άκοΐι Ιενέ ε/ιαψιε αηηέε αιι ρνοβΐ άιι νοί ξιιυ Ιθξ 
δεπΐαιιχ.», δεε ΐΡΐ<3., ρ. 29 ίΐη. 15 &η<3 Ιεχΐ (1553), είΐϊη§ ΜΑΞ ΤΑΤΚΙΕ, III (= ΗίδίοίΓε 
άε Οΐιγρτε, Υοΐ. III), ρ. 529; εί. ΚίεΙιαΓά, ορ. είί., ρ. 153. 
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Γοπη αηά δΐιΐήεεΐ ίο εοηίυδίοη ν/ΐίϊι ίΕε ο\ά Βίταίον (§9) 1. \¥1ιίε1ι δρεεΜο 
Γοαδοηε άϊείαΐεά ίΐιαί ίηΐΓοάυείϊοη ε&η ηοί 1)6 άεδηεά 2. 

Αΐ αηγ ταίε σταράτορος εαη ηοί δανε Εεεη άεπνεά ειίΤιετ Γγοιπ σταντάριν 
ογ Γγοιπ 8ίβ\νανά, ίδε ΙαίίεΓ Εη§1ϊδ1ι ίεπη ΐ>εΐη§ βοώ δειηαηΐίςΕΐΙγ αηά ρΐιοηείΐ- 

οαΐΐγ Γεηιοίε Γγοιπ ύ. 

ΟΟδΤΑδ Ρ. ΚΥΚΚΙ3 

1. Ρογ Ιίιε §εηεΓ3ΐ Μο1ί§Γθΐιηά οί διιείι ίηίΐυεηεεδ δεε ία ΜοηΙε, ορ. οίί.; δε Ι- 
ίο η, ορ. οίί.; Το Χρονικόν τοϋ Μορέως, οίί.; Κ. υ η ε ί πι 3 η’ δ, Κ. ΟτοιίδδεΙ’δ πηά 
8 ε ί ί ο η’ δ νοΙυΐΏϊηοιίδ Ηίδίοπεδ οί ίΐιβ Οηΐδ&όεδ; Β γ έ 1ι ΐ ε γ, ορ. είί.; Ο. Ν. 8 3 ί Η α δ. 
Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, Υοΐ. VI, Άσσίζαι τοϋ Βασιλείου τών Ιεροσολύμων και τής 
Κύπρου, είε., Ραπδ - νεηΐεε ί 877, ραδδίπι, εδρεε. ρρ. ξα' - πβ'; Ρ. I. Ζ ε ρ ο δ, Τό Δίκαιον 
εις τάς Ελληνικός Άσσίζας τής Κύπρου, ίη Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδ., XXV, 1955, ρρ. 
306-330; Ο. Η&όΐΐρδαΐΐεδ, Σχέσεις τής Κύπρου προς τό έν Νικαίςι Βυζαντινόν 
Κράτος, ίη Κυπρ. Σπουδ., XV, 1951 (1952), ρρ. 65- 82; Η ΐ 11, ορ. είί., II, &ηά III, ΤΗε 
ΡταηΙαδϊι Ρεποά 1432- 1571, €αιηόπ(3βε 1948; ϋα 0&η§ε, Εεδ Ρ&ΓηϊΠεδ άΌιιίΓειηεΓ, 
εό. Ο. Κεγ, Ρ&Γίδ 1869; Νέος Έλληνομνήμων, νο). XIV, 1917, ρρ, 31-41, ποδ 25-27, 
ΙείίεΓδ δΐιοννΐη^ ΐΗε εΐοδε Γαηιίΐγ Γοΐ&ίΐοηδ όεΐινεεη Ηεητγ I οί Ογρπίδ από Ιοίιη Ουλαδ ν&- 
ίαίζίδ, 1232, 1241; Γογ Οιιγ άε Κυδΐ§ηαη, 3 εοαδϊη οί ΑηάΓοηίειίδ III &ικ1 ΙεαόεΓ οί ίΐιε Βγ- 
ζ&ηίΐηε 3Γηιγ ίη ίΗε ν/εδίετη ίπιρεηαΐ ρτονίηοεδ ίη 1328ί., 3ηά Ιεαη όε ΟίόΙεί, 3 Ογρποίε 
§εηεΓ3.1 οί ιίιε Βγζ&ηϋίηε απηγ ίη 1325, δεε Κ γ γ γ ί δ, Ιοίιη Οδηί&ευζεηυδ αηά ιίιε Οεηοε$ε, 
είί.» ρ. 10; Ο ε α η α 1ί ο ρ 1 ο δ, ορ. είί., ρ. 22 ίίη. 26, ηηά ρ35δίπη, Ιΐ35 δίΓεδδεά ΐΐιε εΐοδε 
εοηίαείδ όείννεεη Οτεελδ αηά Ταίίηδ ίηίΙιεΧΙΙΙα-ΧΙΙΙΙιεεηίυπεδΓ.; Γογ Ιίιε ΧΐνΐΗ εεηίυτγ 
εί. Κ γ τ γ ί δ, ορ. είί., ρρ. 7- 9 αηά ρ&δδίηι; ίοτ Ιίιε ΧΙΙΙίίι οεηίαΓγ δεε Ο ε 3. η & ί: ο ρ I ο δ, 
ρεδδίηι, &η<3 Κ η η ο ί ίη & η, δίείΐίηη νεδρβΓδ, ρ&δδίηι; Γογ Ιίιε ί&ηιίΐγ τεΐαίίοηδ ΒεΙινεεη ίΐιε 
Κογαΐ Ηουδεδ οί Ογρπίδ αηύ Βγζεηΐίυιη ίη ιίιε ηιΜ - Χνΐίι εεηίυτγ δεε Η ί 11, III, ρρ. 

527, 528, 543-544, 1090, 526ί.; ενεη ενεηίδ οί α όΐίίεΓεηί ογ08γ δυείι 38 Μίεΐιαεί ΡαΙαεο- 
Ιοβϋδ’ 1ΐ3Γί)0ΐΐΓε<1 ιίεδί§ηδ αηά ρΐοίδ ίο ίαίε Ογρπίδ <ώγ ίιιΙή§ιάη§ \νΐίΗ Ηξ 'ιοΐΣΐιχρβαίίηζ' 
οβϊααΐχ» ίη 1263 (Οεαη&ίιορίοδ, ρ. 165; Η ί 11, II, ρ. 155) \νοιιΜ ίιανε ρΐεγεά 3 ραΗ 
ίη 1ίηΚίη§ Ογρπίδ \νίίΚ ιίιε Βγζαηίϊηε Υ/οΓίό. Ρογ δενεπιί οίίιεΓ Γβίαίίοηδ δεε πιγ λνοΓΚ 
"Ιστορία τής Μέσης Έκπαιδεύσεως Αμμόχωστου 1191 - 1955, Νίεοδία 1967, ρρ. 1-20 
ραδδίπι, εερεε. ρ. 18 ίεχί από ίΐη. 88, ρρ. 15 -17. ΤΙιε Ιοοηδ οί Ογρπίδ, 6γ ϋ. Τ α 1 ί> ο I 
Κ. ί ε ε, \νίί1ι ΟίιαρΙεΓδ 6γ Κ α ρ ε γ ΐ Οηηηίδ αηά Τ 3 ίη 3 γ 3 ΤαΙόοΙ Κίεε, Βοη- 

όοη 1937, ραδδίπι, εδρεε. ΟίιαρίεΓ VIII, δοηιε Αδρεείδ οί δοείαΐ Βίίε ίη Μεόίεναί ΟγρΓϋδ, 
ρρ. 173 - 183; δεε αΐδο Κγττίδ, ίη Κυπρ. Σπουδ., XXVI, 1962, ρρ. 21-31 αηό 190, 
αηά είίαΐΐοηδ Ιΐαετείη. 

2. Νο Ιιείρ ίδ οίΤετεό Ιογ ΐίιίδ Γγοιώ ιίιε δίιιάγ οί Ιαηιΐδ’ τεΐαΐίοηδ ννίίίι ίοτεί^η εοηηίπεδ 
από Ιιίδ ίοΓεί^η ροΐίεγ, δεε Η ί 11, II, ρρ. 447 - 496. 

ΑΝΕΚΔΟΤΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΑΚΡΙΤΑ 

Εις τον Οοά. Ραπδ. £Γ. 928 και μεταξύ τών σελίδων 361 - 368 περιέχε- 

ται άνέκδοτος είσέτι ακολουθία τού έκ Κρήτης όσίουπατρός ήμών Γρηγο- 

γορίου του έν Ακρίτα, τοϋ οποίου ή μνήμη τιμαται ύπό τής ήμετέρας 
Εκκλησίας την 5ην Ιανουάριου λ Ό κώδιξ άνήκει είς τον ΙΓ" αιώνα, είναι 
παλίμψηστος και περιλαμβάνει Άνθολόγιον2. Ή γραφή είναι καθαρά, 

ένιαχοϋ όμως δυσανάγνωστος, λόγφ κηλίδων ή Υπολειμμάτων τής πρώτης 
γραφής. Περαιτέρω εκδίδω την ακολουθίαν ταύτην βάσει μικροταινίας, τήν 
οποίαν έπρομηθεύθην μέσφ τής δεί'νϊεε ρΕοίο§ΓπρΕίηυε άο Ιο. ΒΐόΙΐοίΕέμυε 
ηαίίοηείε <3ε Ραπε. Τά παρατηρηθέντα, έλάχιστα πάντως, ορθογραφικά 
σφάλματα διώρθωσα σιωπήρώς. Οΰτω έν σ. 362, στίχ. 20 έγραψα πρέσβνν 
άντι πρέσβιν, έν σ. 363 στίχ. 47 παντοίας άντι παντΐας, έν σ. 365 έκτενεί 
άντι έκτενή (Οίκος, α στίχος) και έν σ. 368, στίχ. 192 κομίζει άντι κομίζτ]. 

Ή υπαρξις τής άκολουθίας ταύτης έγένετο τό πρώτον γνωστή ύπό τοϋ 
αειμνήστου πρώην Λεοντοπόλεως Σωφρονίου Εύστρατιάδου, όστιςένσυν- 

τόμφ σημειδιματι3 κατέγραψε τάς άπαρχάς τών στιχηρών, τοϋ κοντακίου, 

του οίκου, τήν ακροστιχίδα τοϋ κανόνος (οϋχι ακριβώς) και τήν απαρχήν 
τής α' φδής. Ό Εύστρατιάδης άναφέρει τούτον μόνον τον κώδικα καί, 
δυστυχώς, ή άτελής περιγραφή τών κωδίκων έν τοΐς καταλόγοις δεν έπέ- 

τρεψε τήν έπισήμανσιν και άλλων χειρογράφων περιεχόντων τήν άκο- 

λουθίαν. Ασαφής είναι ή πληροφορία τοϋ Μητροπολίτου Άθηναγόρα τοϋ 
άπό Μ. Πρωτοσυγκέλλων, έν τή περιγραφή τοϋ ύπ’ άριθ. 94 (ιγ' - ιδ' αι.) 
κώδικος τής έν Χάλκη μονής τής Παναγίας, περιλαμβάνοντος Μηναΐον 
Ιανουάριου : «Περιέχει τάς άκολουθίας τον μηνός τούτου άνευ σνναξαρίων 

1. Έν τοΐς έντύποις Μηναίοις ό άγιος φέρεται άνευ άκολουθίας. Υπάρχουν μόνον 
δύο ιαμβικοί τρίμετροι καί σύντομον συναξάριον. Τοϋτο ευρίσκει τις καί έν τφ Συναξαρίφ 
Κωνσταντινουπόλεως. ΓΙρβλ. Η ί ρ. ϋ ε I ε ίι α γ 6, δγηαχ&πιιηι Εουίβδίαε Οοηδίηηίΐηο- 

ρο1ίΐ3η36 (ΡΓοργίαεοηι &<3 ΑοΙα δαηοίΟΓυιη Οεοβηιόπδ). Βπχβΐίίδ 1902, στ. 372 - 374. 
2. Η. Ο πι ο η ί, ΙηνεηΙωΓε δοπιπιαΐΓε άεδ πιαηυδΟΓΐΙδ §Γ£05 όε Ια Βΐόΐίοΐίιέΐίυε ηα- 

Ιΐοπαίε..., I. I (Ραπδ 1886), σ. 178. 
3. Σωφρονίου Εύστρατιάδου, Ταμείο ν Εκκλησιαστικής ποιήσεως, περ. 

Εκκλησιαστικός Φάρος, ΜΕ' (1946), σσ. 198 - 199. Πρβλ. ωσαύτως, τοΰ αυτού, "Αγιο- 

λόγιον τής Όρθοδόξου Εκκλησίας, σ. 102. 
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καί αναγνωσμάτων προφητειών. Εις τάς ε' εορτάζεται ό άγιος Γρηγόριος ό εν 
τη 3Ακρίτα.. .»λ Ίσως ό κώδιξ περιέχει την παρούσαν ή άλλην ακολου¬ 

θίαν, αλλά, δυστυχώς, δεν κατώρθωσα νά προμηθευθώ φωτογραφίας τού¬ 

του. Πιθανώς ή ακολουθία, ή τουλάχιστον μέρος αυτής (όπωσδήποτε τά 
στιχηρά), σφζεται εις τον σιναϊτικόν κώδικα 638 (ιγ' αΐ.), περιέχοντα έπί- 
σης Μηναΐον Ιανουάριου, άν κρίνίομεν επί τη βάσει συντομωτάτου καί 
ασαφούς σημειώματος τού Τιμ. Π. Θέμελη έν τώ Εκκλησιαστικά) Φάρφ 1 2. 

Ή παρούσα άκολουθία, ήτις, σημειωτέον, είναι παρέμβλητος εις 
προεόρτιον ακολουθίαν των Φώτων, διό καί καταλαμβάνει τόσας σελίδας 
τού κώδικος, περιλαμβάνει: τρία στιχηρά εις ήχον πλ. δ', προς τό* *Ω τον 
παραδόξου θαύματος, Κανόνα εις ήχον β', Κάθισμα μετά την γ' φδήν του 
κανόνος καί μετά την ς’ Κοντάκιον καί Οίκον. Προς τούτοις μετά τον Οί¬ 

κον ό κά)διξ περιέχει συναξάριον τού όσιου, τό όποιον παρέλειψα, ώς γνω¬ 

στόν έκ των εντύπων Μηναίων καί τού Συναξαριού Κωνσταντινουπόλεως3. 

Ό κανών είναι ποίημα Ιωσήφ του Ύμνογράφου, ώς τούτο δηλούται 
διά τής έμμέτρου (ιαμβικής) άκροστιχίδος «Τους σ(ους έ}παινώ, παμμάκαρ 
πάτερ, τρόπους», έπεκτεινομένης διά τού ονόματος «3Ιωσήφ», δπερ παρέχει 
πράγματι ή θ' φδή, κατά τήν συνήθειαν τού Ύμνογράφου. Ό κώδιξ έν σ. 

362 αναφέρει προ τού κανόνος : «"Έτερος κανόιν τον οσίου φάρων ακροστι¬ 

χίδα τήνδε- Τους σονς επαινώ, παμμάκαρ, τρόπους». Άλλα τό κείμενον 
παρέχει πληρέστερον τήν άκροστιχίδα, ώς ανωτέρω. Ελλείπουν μόνον 
τέσσαρα τροπάρια μεταξύ α' καί γ' φδής. Προφανώς ύπήρχε καί β' φδή, 

ήτις καί έξέπεσεν, ώς μή χρησιμοποιουμένη. Ό κανών έστηρίχθη εις 
είρμούς προγενεστέρων ποιητών, δηλουμένους προ των φδών. 

Ώς προς τάς πηγάς, ό Ιωσήφ θά έγνώριζε πιθανώς προφορικήν περί 
τού άγιου παράδοσιν, καθ’ ότι είναι περίπου σύγχρονος τού ύμνουμένου, 

μόλις κατά μίαν ή δύο γενεάς νεώτερος (ό Γρηγόριος άπέθανε μετά τό 820, 

ό δέ Ιωσήφ εις βαθύ γήρας περί τό 883). Πάντως ό κανών δεν περιέχει 
ιδιαίτερα στοιχεία, παρέχοντα ύποψίαν, ότι έγνώριζεν άλλην άγνωστον 
εις ήμας πηγήν. Έπί τή βάσει αυτής τής προφορικής παραδόσεως διεμορ- 

φώθη ολίγον άργότερον τό συναξάριον τού όσιου, τό όποιον δεν διαφέρει 
γενικώς άπό τον κανόνα ώς προς τάς περί Γρηγορίου πληροφορίας. Είναι 
όμως τό συναξάριον πληρέστερον εις τοπικούς καί χρονικούς προσδιορι¬ 

σμούς, ενώ ό κανών χρησιμοποιεί τά γενικά εγκωμιαστικά σχήματα, τά 

1. Μητροπολίτου Άθηναγόρα του από Μ. Πρωτοσυγκέλλων, Κατά¬ 
λογος των χφ. της έν Χάλκη Μονής της Παναγίας, ΕΕΒΣ ΙΑ' (1935), σσ. 151 -191, έν 
σ. 190. 

2. Πρβλ. Τιμ. Π. Θ έ μ ε λ η, “Αρχιεπ. Τορδάνου, Τά Μηναία άπό τοϋ ια’ μέχρι 
τοϋ ιγ' αϊώνος, Έκκλ. Φάρος, Α' (1931), σ. 361. 

3. Ένθ’ άνωτ. 
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άπαντώμενα εις τάς άκολουθίας οσίων ασκητών. Οΰτω ό Γρηγόριος έγκο> 

μιάζεται άορίστως ώς «κόσμον τήν σχάσιν λιπάον» (ώδή ε', ζ), «παρθενία 
λαμπρννας τον βίον» (φδή ς', 2), ώς ζήσας «εν εγκράτεια πόση. . . και αγρυ¬ 

πνία» (φδή ζ', 3). Εγγύτερος προς τό συναξάριον είναι ό Οίκος, δημιούρ¬ 

γημα πιθανώς μεταγενέστερον τού κανόνος. 

Άπό άπόψεως λογοτεχνικής ό κανών δεν δύναται βεβαίως νά θεωρηθή 
έκ των άριστων τού Ύμνογράφου, έχει όμως όλα τά χαρακτηριστικά τοϋ 
ύφους του, άπλότητα, ένάργειαν, σαφήνειαν. Ό λόγος επίσης ρέει άβιάστως 
καί φυσικώς χωρίς επιτηδεύσεις. Σχήματα υπάρχουν έν άφθονίμ, εικόνες, 

παρομοιώσεις, μεταφοραί, ώς καί τινα ώραιότατα λογοπαίγνια : «κόσμον 
τήν σχάσιν λιπών | κόσμος έγενον μοναστών έντιμος» (φδή, ε', 3). Γενικώς 
ό κανών παρουσιάζει ενδιαφέρον καί διά τον ποιητήν, τού οποίου έρχεται 
εις φώς έν ακόμη άγνωστον έργον, καί διά τον έγκωμιαζόμενον άγιον, του 
όποιου είναι καί τό μοναδικόν υμνητικόν κείμενον, μαζί μέ τά ολίγα άλλα 
στοιχεία τής παρούσης άκολουθίας. 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ Ε. ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ 
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351 

€οά. Ραπδ, §γ. 928 (ΧΙΠ 8.), ΡΡ· 361 - 368 

Μηνί τω αντω {"Ιανουαρίω) ε . Προεόρτια) των Φώτων. 

Καί τοϋ οσίου πατρός ημών Γρηγορών τον έν τω 3Ακρίτα. 

"Ετερα στιχηρά τον οσίου. 'Ηγος πλ. δ'. Προς τό, 

*Ω τον παραδόξου {θαύματος). 

"Οσιε πάτερ Γρηγόριε, 

ταίς γενικαΐς άρεταϊς 
επιβάς ώς έν αρματι, 
προς Θεόν άνέδραμες 
νίκης γέρα ληψόμένος· 
ώς μηλωτήν δέ ήμϊν τό σώμά σου 
τεθέν έν τάφω, μάκαρ, κατέλιπες 
βρύων Ιάματα, 

έκδιώκων πνεύματα 
τά πονηρά, 

δθεν σε γεραίρομεν 
και μακαρίζομεν. 

"Οσιε πάτερ Γρηγόριε, 

τνφλοϊς παρέχεις τό φως 
και νοσονσι την ϊασιν 
και χωλό ϊς άρτίωσιν, 
σνμπαθώς έπικλώμένος 

τοϊς προσιοΰσι πίστει τω τάφω σου 
και δεομένοις της βοήθειας σον 

ώ, οϊον πρέσβυν σε, 
οϊον άντιλήπτορα 
οι ευσεβείς 
πάντες έκληρώσαντο, 

άνενφνμοϋντές σε. 

Δήμοις ασκητών ήρίθμησαί 
άσκητικαίς άγωγαϊς 

λαμπρννθείς, παμμακάριστε, 

και νυν τά ουράνια 
κατοικείς ευφραινόμενος· 

ένθα χορεύουν καθάπερ άγγελος 
και θέσει, πάτερ, Θεία θεούμενος' 
μέμνησο, πρόστηθι, 
τών μακαριζόντων σε 
επί της γης 
καί την παναγίαν σου 
τελονντων κοίμησιν. 

3^2 "Ετερος κανόόν τον άγιον φέρων ακροστιχίδα τήνδε' 
Τους σονς επαινώ, παμμάκαρ τρόπους 1. 

3Ωδή α.— ΤΗχος β'. Δεύτε, ?Μθί, ασωμεν. 

Τω φωτιάμώ 
τής τρισηλίον θεότητος 
κατανγασθείς, Γρηγόριε, 
φως έχρημάτισας 
καί φωτίζεις τούς πίστει 5 

ταύτην σου την φώσφορον 

μνήμην γεραίροντας. 

Όλον σαυτόν 
τώ ποιητή άνατέθεικας, 
ολον ψυχής τον έρωτα, 10 

πάτερ, έκένωσας 
εις αυτόν διά τούτο 
τον πνεύματος την χάριν 

δλην είσδέδεξαι. 

"Υπνον τοϊς σοϊς, 15 

πάτερ, βλεφάροις ονκ εδωκας, 
ον νυσταγμόν τοϊς δμμασιν, 

εως έκοίμησας 
τής σαρκός τάς ορέξεις· 

διό σε πάντες πρέσβυν 20 

πλούτον μεν άγρνπνον. 

1. Τό κείμενον πράγματι δίδει πληρέστερον τήν ακροστιχίδα, ώς έξης : «Τούς 
σ(οι)ς έ)παινω, παμμάκαρ πάτερ, τρόπους. Ιωσήφ». 
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Σέ τον φωτός, 

πάτερ, υιόν χρηματίσαντα 
ο φωτοδότης Κύριος 
νυν προσελάβετο 
εν ήμερα των Φώτων, 

άνέσπερον προς φέγγος 
κατασκηνώσας σε. 

{Θεοτοκίον) 

Σωματικούς 
άποτεκονσα τον ασαρκον, 

Θεογεννήτορ πάναγνε, 
των σαρκικών ημάς 
•ψυχικών τε κηλίδων 
άπόπλννον, ρανίσι 
θείας πρεσβείας σου. 

(’Ωδή /> 

Ειρμός άλλος. Στερέωσον ημάς έν 

Παλάτιον την σήν 
ψυχήν ετέλεσας, 
παμμάκαρ, 

άρεταΐς κεκοσμημένος, 
έν φ ό'λος κατεσκήνωσεν 
ό πατήρ και ό νιος 
καί πνεύμα άγιον. 

Άρδεύσας την ψυχήν 
δακρύων ρεύμασιν 
εΐργάσω, 

Γρηγόριε, καρποφόρον, 

άρετάς παντοίας φέρουσαν 
καί θαυμάτων έπίδειξιν, 

πανόλβιε. 

Ίάσεις έκτελών 
ό θείος τάφος σου 
ένθάπτει 
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νοσήματα των άνθρώποιν 
καί ρωνννει τά φρονήματα 
εύφημε ιν σου τούς πόνους, 55 

πάτερ όσιε. 

{Θεοτόκιον) 

Νηδύος έκ τής σής 
ό μέγας ήλιος, 

Παρθένε, 

άνέτειλε παραδόξως 60 

καί φωτίσας τά επίγεια 
των οσίων τούς δήμους 
επεσπάσατ ο. 

{Κάθισμα). Του οσίου. νΗχος δ'. Προς τό’ Έπεφάνης {σήμερον). 

Τήν τον βίου θάλασσαν 
δι εγκράτειας 
άκνμάντως έπλενσας 
καί είς λιμένα νοητόν 
τής άπαθείας κατήντησας, 

πάτερ θεόφρον 
Γρηγόριε όσιε. 

Ειρμός άλ?<.ος. Εισακήκοα Κύριε τήν. 

'Ως Χρίστον τήν ταπείνωσιν 
ήγαπηκώς 

νψώθης άπαθεία 
ταπεινώσας πάσαν 

364 δαι\μόνων έπαρσιν. 

Πιανθείς των δακρύων σου 
έπιρροαΐς, 
ώς γή, θεόφρον, πίων, 

αρετών βλαστάνεις 
πολύχουν άσταχνν. 

9Ανατείλας ώς ήλιος 
από δνσμών 

’Επετηρίς * Εταιρείας Βυζαντινών Σπονδών, "Ετος ΛΤ' 
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Θαυμάτων δαδονχίαις 
καταυγάζεις πάσαν, 

πάτερ, ύφήλιον. 

(Θεοτοκίον) 

Μακαρίζει σε, Πάναγνε, 

πάσα ψνχ>γ 
μακάριον γάρ Λόγον 
υπέρ νουν και λόγον 
έκυοφόρησας. 

ΟΡΛ) β') 
Ειρμός άλλος. 'Ο του φωτός χορηγός. 

Μόνοο τω πόθω Χριστού 
σου προσηλώσας την ψυχήν, εσπευσας 
έκπληρωτής θείων προσταγμάτοον 
γενέσθαι και πολλών Θαυμάτων έδέζω 

την χάριν, Γρηγόριε. 

*Ακακος, πράος όφθείς 
πάσαν κακίαν τού εχθρού ώλεσας 
καί συμπαθής ών ενδεδειγμένος 
τον μόνον συμπαθούς χάριν είσεδέζω 

τήν όντως σοπήριον. 

Κόσμον τήν σχέσιν λιπών 
κόσμος έγένον μοναστών έντιμος* 

και από γης προς υπερκόσμιους 
κατέπανσας σκηνάς, πάτερ Θεοψόρε, 

αγγέλων ομότιμε. 

(Θεοτοκίον) 

"ήΐσατε πάσα ή γή, 

ψάλατε δή τώ εκ γαστρός λάμψαντι 
Θεοπρεπώς τής άπειρογάμον 
καί ταυ την των πιστών δε ίξ αντί βεβαίαν 

ελπίδα καί καύχημα. 

5Ανέκδοτος άκολουθία Γρηγορίου τοϋ έν Άκριτή 147 

(•Ωδή ς-'> 

Ειρμός άλλως. 3Εν άβνσσω πταισμάτων. 

'Ράπισμά) των μεγίστων αγώνων σου, 

πάτερ, άπερράπισας δαιμόνων πρόσωπα’ 105 

τον ραπισθέντα Κύριον 
διά σέ Θεραπεύων, Γρηγόριε. 

Παρθενία λαμπρννας τον βίον σου, 

μετά τών φρονίμων παρθένων, Γρηγόριε, 
λαμπαδηφόρος, όσιε, 110 

εις νυμφώνα είσήλ.θες ουράνιον. 

3Αγαθούς, πάτερ, τρόπους κτησάμενος, 

τού άγαθοδότου Θεού χάριν εϊληφας' 
άγαθοδότως ταύτην 
διανέμοις τοις χρήζουσι πάντοτε. 115 

(Θεοτοκίον} 

Τής ψυχής μου τά πάθη θεράπευσον, 

ή τής άπαθείας πηγή χρη ματ ίσασα 
και τούς χορούς λαμπρύνασα 
τών οσίων, Παρθένε, τά) τόκω σου. 

Κοντ(άκιον). ΎΗχος γ . Προς τό' 'Η Παρθένος σήμερον. 

Τών λαμπρών αγώνων σου 
ή φωτοφόρος ήμερα 
προκηρύττει άπασιν 
έν 3Ιορδάνη μολοϋντα 
Κύριον τήν αμαρτίαν 
τού πρωτοπλάστου 
αΐροντα καί τήν τού κόσμον 
δθεν έκ πόθου, 

Γρηγόριε, σέ τιμώ μεν, 
ώς τής ερήμου οίκήτορα πρώτιστον. 

Γ0 Οΐκος 

Προσευχή έκτενεϊ 

καί αγρυπνία δεήσει τε 
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τήν ψυχήν λαμπρυνβείς 
έν ταϊς έρήμοις διέδραμες' 
κάκεΐ διατρίψας 
ώς άγγελος, πάτερ, 

νηστείαν, νήψιν, 

στένωσιν σώματος, 

μελέτην άέναον, 

τους τον Δανΐδ 
λόγους ύπέψαλλες 
καί τάς μνστικάς 
βίβλους διέτριβες 
δαιμόνων στίφος 
άποδιώκων 
καί τάς έκ τούτων προσβολάς 
άποτρεπόμενος στερρώς, 
οπλομαχώ ώς βέλει 
τή σνντόνω σου δεήσει, 

' : ’ ώς τής έρή(μου οϊκήτωρ πρώτιστός). 

366 ' <’99η Ο 
Ειρμός άλλος. ΕΙκόνος χρυσής* 

Έν δλη τή σή 120 

τής άσκήσεως ζωή, πάτερ, ουδόλως 
έν τώ καθεύδειν άνεκέκλισο * 
μια πλευρά τή του σώματος, 

πόνοις ομίλων άνενδότοις 
καί κραυγάζων, Γρηγόριε, '■ 125 

ενζλογητός) εΐ 6 Θεός 
ό των (πατέρων ημών). 

*Ρομφαία των σών 
προσευχών τους δυσμενείς έτρωσας δαίμονας 
καί ονρανόθεν χάριν εϊληφας 1Β0 

τον θεράπευειν νοσήματα 
καί άποδιώκεις κραυγάζων 
πονηρότατα πνεύματα* 

εν(λογητός) εΐ 6 Θεός, 

ό των (πατέρων ημών). 135 

Ανέκδοτος άκολουθία Γρηγορίου τοϋ έν Άκριτή 149 

Την σάρκα τφ σώ 
ύποτάττων άνδρικώς πνεύματι, πάτερ, 
έν έγκρατεία πόση εζησας 
καί αγρυπνία, Γρηγόριε, 

έχων έλεήμονα γνώμην 140 

καί πολιτείαν ουράνιον 
καί μελωδών' εύ(λογητόζ), 
ό τών πατέρων (ημών). 

Θεοτοκίον 

(Ρομφαία τό πριν, 
ή τάς πνλας τής Έδέμ, αγνή, φνλάττονσα, 145 

νώτα, Παρθένε, πάσι δίδονσιν 
άσκητικώς τον πολέμιον 
δράκοντα τοίς καταβαλουσι 
καί αεί άνακράζονσιν’ 

ευ(λογητός) εϊ δ Θεός 150 

<6 τών πατέρων ήμώ)ν. 

(>Ωδή η1) , 

Ειρμός άλλος. Τον έν καμίνω τοϋ (πυράς). 

Οι τών δακρύων σου κρουνοί 
κατασβέσαντες τό πϋρ τής αμαρτίας, 
ποταμόν σε θαυμάτων 
έδειξαν πάσιν ήμϊν, 155 

παντοϊα πάθη κατακλύζοντα 
τών σοί προστρεχόντων, 

Γρηγόριε, παμμάκαρ. 

Πίστιν, ελπίδα αρραγή 
καί αγάπην αληθή, πάτερ, έκτήσω 160 

προσευχών προσεδρεία, 

υπομονήν αγαθήν, 

μελέτην λογιών τον πνεύματος, 

ταπεινοφροσύνην 
καί ακραν ακακίαν. 165 

'Ολοσχερώς τών όρεκτών 
τό άκρότατον ποθών συνεκράθης 
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τή αυτόν άκροτάτη 
πάτερ θεόφρον, στοργή 
καί πάσαν ηδονήν έμίσησας ■ 170 

μέλπων, εν(λογεϊτε) 

Χριστόν (εις τους αιώνας). 

"Υπνωσας ύπνον άληβώς 
όφειλόμενον, σοφέ, πάσι δικαίοις’ 

καί τής φνσεως νόμω 17δ 

τάφω τεθείς ίερώ, 

ίάσεις έκβλύζεις, Γρηγόριε, 

μέλπων, εν(λογεΐτε) 

Χριστόν εις τους (αιώνας). 

(Θεοτοκίον) 

Σώσόν με, μήτηρ, τον Θεοϋ, 

σωτηρίας απαρχή κόσμω δειχθεϊσα, 

ρνομένη με σάλον 
των ακαθάρτων παθών 

καί πόσης εναντίας θλίψεως, 
ΐνα σε δοξάζω 
εις πάντας τους (αιώνας). 

('9»η 8') 
308 Ειρμός άλλος. Τον έκ (Θεο)ν Θεόν Λόγ(ον). 

Ιδού ήνοίχθη σοι, πάτερ, 
ουρανών βασιλεία, 

τελέσαντι τον δρόμον τον καλόν 

βλέπεις, ά βλέπονσιν άγγελοι, 190 

άμοιβάς τών καμάτων 
κομίζει κατά μέθεξιν Θεός 
χρηματίζων' διό σε, 
Γρηγόριε, γεραίρομεν. 

'Ως ενωδέστατον ρόδον, 

ώς ήδύπνοον κρίνον 
λειμώνι τής άσκήσεως τερπνώς, 

πάτερ, άνθήσας, Γρηγόριε, 

180 

185 

Ανέκδοτος άκοί^,ουθία Γρηγορίου τοϋ έν Άκριτή 

ενωδίασας κόσμον, 
θαυμάτων παραδόξου ταις όσμαϊς 

καί παθών το δυσώδες 
ένίκησας, μακάριε. 

Συντετριμμένη καρδία 
τον Θεόν θεραπεύσας, 
σνντρίψας τών δαιμόνων μηχανάς 

καί συντριβέντας άνώρθωσας 
νπ αυτών, θεοφόρε’ 

διό σε μακαρίζομεν πιστώς 
προσκυνοΰντες τήν κόνιν 

τον σώματος, Γρηγόριε. 

'Η παναγία σου μνήμη 
άγιάζουσα κόσμον, 
ώς ήλιος άνέτειλε, σοφέ' 
ήν εορτάζοντες, όσιε, 
δυσωπονμέν σε* εχιον 
καλλίστην παρρησίαν προς Θεόν, 

ίκετεύων μή παύση 
σωθήναι τάς ψυχάς ήμαόν. 

(Θεοτοκίον) 

Φεϊσαί μου, Κύριε, ψεΐσαι, 
όταν μέλλης με κρϊναι 
καί μή καταδικάσης με εις πϋρ' 
μή τώ θυμώ σου ελέγξης με· 

δυσωπει σε Παρθένος 
ή σέ κυοψορήσασα σαρκί, 

τών αγγέλων 6 δήμος 
καί τών όσιων ό σύλλογος. 
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ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ο ΑΓΚΩΝΙΤΗΣ 

Ή δήθεν υπηρεσία του είς την αύλήν του σουλτάνου 
Μωάμεθ του Πορθητοϋ καί ό χρόνος του θανάτου του 

Είναι γνωστοί οί δεσμοί του 9 Ιταλό ΰ ούμανιστοϋ καί πρωτοπόρου 
άρχαχολόγου Κυριάκου του Άγκοονίτου (Οίπαοο άβ9 Ρίζζίοοίΐί) μέ τήν έλλη- 
νικήν γην καί τά μνημεία της. Έπί μίαν τριακονταετίαν (1418- 1448), 
μέ μικρά μόνον διαλείμματα, περιηγήθη τον έλληνικόν χώρον άπό τής 
Ηπείρου μέχρι τής Κωνσταντινουπόλεως καί των Μικρασιατικών άκτών, 
καί άπό του * Αγίου Όρους μέχρι τής Λακωνίας καί τής Κρήτης, άντιγρά- 
φων αρχαίας έπιγραφάς, καταρτίζων σχέδια κλασσικών μνημείων καί συλ- 
λέγων έλληνικά χειρόγραφα Κ Κατά τάς περιηγήσεις του έκείνας ό Κυριά¬ 
κός έτήρει Ήμερολόγιον, είς τό όποιον κατεχώριζε πληθύν ειδήσεων άνα- 
φερομένων όχι μόνον είς τάς άρχαιολογικάς του άναζητήσεις, άλλά και 
είς τούς τόπους πού έπεσκέπτετο καί είς τά πρόσωπα πού συνήντα (μεταξύ 
τών όποιων καί πολλοί πνευματικοί καί πολιτικοί ήγέται του Βυζαντίου, 
ώς ό Πλήθων, ό Γεώργιος Σχολάριος καί ό τότε δεσπότης τοϋ Μορέως 
Κωνσταντίνος ό Παλαιολόγος). 

Άτυχώς, τό μεγαλύτερον μέρος τού πολυτίμου τούτου Ημερολογίου 
άπωλέσθη, οΰτω δέ έστερήθημεν μιας σπουδαίας πηγής όχι μόνον διά τήν 
ιστορίαν τοϋ φθίνοντος Βυζαντίου, άλλά καί διά τήν βιογραφίαν αύτου 
τούτου τού Κυριάκού. Αί ειδήσεις πού μας παρέχουν άλλαι σύγχρονοι 
πηγαί δεν φωτίζουν έπαρκώς όλας τάς πτυχάς καί τά στάδια τής ζωής τού 
πολυπλάγκτου τούτου περιηγητου. Ή τελευταία ιδίως περίοδος τοϋ βίου 
του είναι τελείως σκοτεινή, πράγμα πού έδωκεν άφορμήν είς τήν διατύ- 
πωσιν ποικίλων εικασιών, εύλόγων ή καί όλως αύθαιρέτων. 
Ή τελευταία άσφαλής περί του Κυριάκου μαρτυρία άνάγεται είς τήν 

31 Αύγούστου 1449, δτε ούτος, εύρισκόμενος ήδη είς Ιταλίαν, έζήτησεν 
άπό τάς άρχάς τής Γένοβας τήν έκδοσιν διαβατηρίου. Ποϋ έσκόπευε νά 
μεταβή τότε ό άκαταπόνητος άρχαιοδίφης, μάς άφήνει νά έννοήσωμεν 

1. Εκτενή βιογραφίαν τοΟ Κυριακοΰ βλ. εις τήν πρόσφατον έμπε ριστατωμέ νην 
μονογραφίαν τοϋ Ε. \¥. Β ο ά η α γ, Ογπεοιίδ οί Αποοπε εικ3 ΑΐΗεηδ ΓΟοΙΙεοΐΐοιι Ε&ίοιηυδ, 
43] Βρυξέλλαι 1960, σσ. 17 - 68, όπου άνακεφαλαιοΰνται αί μέχρι τότε γνωσταί περί τοϋ 
βίου τοϋ ΚυριακοΟ είδήσεις καί γνώμαι. 

Κυριάκός ό Άγκωνίτης 

ή σφζομένη εις τά άρχεΐα τής Γένοβας περίληψις τοϋ έκδοθέντος διαβα¬ 
τηρίου : ... Οηπι αιιίβηι ΙαηΙατιιτη Γβηιπι οο^ηίΐίοηβ ηοηάχιπι οοηίβηίηε 

οοηείίΐίίβηΐ βΐ οβάάιιαε β,ί Καιΐ8ΐΓαΙβ8 ρτονίηοίαε ρβίβΓβ... λ Περί ποιων 
άκριβώς «δυτικών καί νοτίοιν έπαρχιών» έπρόκειτο δεν είναι δυνατόν νά 
προσδιορισθή, αποκλείεται πάντως διά τής φράσεως ταύτης νά ύπονοήται 
ή ελληνική Ανατολή. Φαίνεται πιθανόν ότι ό Κυριάκός έταξίδευσε τότε 
είς Ισπανίαν, πραγματοποιώ ν παλαιάν έπιθυμίαν του 2. 
Ή έπομένη χρονικώς περί τοϋ Κυριακοΰ εΐδησις άναφέρεται είς αύτόν 

ώς νεκρόν πλέον. Συγκεκριμένος, είς τον κώδικα Απιότοε. ΤΥοΐίϊ 373, 
μέρος τοϋ όποιου (φφ. 1 - 100) άποτελεΐ εκτενές απόσπασμα τών αύτο- 
γράφων ΟοιηιηοηΙαποΓαπι τοϋ Κυριακοΰ, ύπάρχει (έν φ. 41α) ή εξής ση- 
μείωσις : Κψίααΐ8 Αηωηΐίαηιι.8 Οτβηιοηβ τηοτίΐιιτ αηηί άοηιίηί ΜΟΟΟΟί 
εβοκηάο [=1452], ηιβη8β—, άΐβ—. Ή σημείωσις αυτή έγράφη ύπό τοϋ 
φίλου του Κυριάκου καί γραφέως τοϋ δευτέρου μέρους του κώδικος (φφ. 
101 κέ.) Εοοηαπίο Βοίία3. Ή άξιοπιστία της έπομένως είναι δύσκολον 
νά άμφισβητηθή, τοσούτορ μάλλον καθ5 όσον έπιβεβαιοϋται έν μέρει έξ 
άλλης πηγής, κατά τήν οποίαν ό Κυριάκός άπέθανε πράγματι έν Κρεμόνςι4. 

Έν τούτοις, ή σπουδαιότης τής πολυτίμου ταύτης σημειώσεως, δημο- 
σιευθείσης ήδη τό 1910 ύπό τοϋ διαπρεπούς μελετητοϋ τής ιταλικής Ανα¬ 
γεννήσεως καί είδικώτερον τοϋ έργου τοϋ Κυριακοΰ Κ. δμόύαόΐηϊ5, ύπε- 
τιμήθη άδικαιολογήτως ή καί όλως ήγνοήθη ύπό τών μετά ταϋτα άσχο- 
ληθέντων μέ τον βίον τοϋ Κυριάκου. Ή άπροθυμία διά τήν άποδοχήν τοϋ 
νέου τούτου βιογραφικοΰ στοιχείου πού προσεκόμισεν ό δ&Βύ&άίηί δεν 
είναι ανεξήγητος. Ώφείλετο κυρίως εις τό ότι ή μαρτυρία αυτή περί τοϋ 

1. Οεηονε, Ατούΐνΐο <3ΐ δΐ&ίο, Κε^ίδΐπαπι ΕίΙίοΓ&πιιη, η. 13, Γ. 421ν (1449). Πρβλ. 
ΒοόιιαΓ, ένθ’ άνωτ., σ. 66, όπου παρατίθεται τό ανωτέρω απόσπασμα. 

2. Ό βιογραφήσας παλαιότερον τόν Κυριάκόν Ο. Β. ϋε Κ. ο 8 δ ΐ, Ιηδεπρϋοηεδ 
είιπδίί&ηΕε ιΐΓύϊδ Κοητ,&ε δερίίιπο δ&εειιΐο &ηίίφΐΐθΓ6δ, τόμ. 2, Ρώμη 1888, σσ. 356- 387, 
φρονεί (σ. 374™ ) 6τι πράγματι ό Κυριάκός μετέβη τότε είς Ισπανίαν καί 6τι έπομένως 
ή έπ’ όνόματί του φερομένη, άλλά θεωρούμενη γενικώς ώς νόθος, συλλογή έπιγραφών 
έξ Ισπανίας είναι γνησία. 

3. 'Η σημείωσις αυτή τοϋ ΒοΐΙα έδημοσιεύθη τό πρώτον ύπό τοϋ Κ. δ&ύόαάίηί, 
Οτίαοο ό’Αηοοηα β Ια δαε όεδεπζίοηε δΐιίο^Γαίε όεΐ Ροΐοροηηοδο ίΓαδπιοδδο όα Εεοηακίο 
Βοίία, έν «Μίδοείΐ&ηεε Οεπεηί», Μιλάνον 1910, σ. 193 (βλ. καί σ. 243). Ό ΒοΙΙε εϊχε γράψει 
άρχικώς, άσφαλώς έκ παραδρομής, ΜΟΟΰΟΣΧΙΙ, έπειτα όμως διέγραψε τό XII καί 
συνεπλήρωσεν όλογράφως ββΰΐχηάο, άφησε δέ κενόν διάστημα διά νά προσθέση τήν 
ακριβή ήμερομηνίαν άργότερα. Πρβλ. Ε. Ιαοο ύ 5, Ογπ&ειίδ νοη Αηεοηα υη<3 Μεύειη- 
πιεό II., «Βγζεηΐίηίδοΐιβ ΖεϊΙδεΗπίΐ», 30 (1929), σ. 202, σημ. 1. 

4. Βλ. τό επιτάφιον έπίγραμμα είς τόν Κυριάκόν έν Ο. Ο ο 1 ιι ε ε ί, ϋεΐΐε Αηίΐ- 
εΐιΐίέ Ρίεεηε, τόμ. 15, Εεπηο 1792, σ. ΟΕΙ. Πρβλ. Β ο ό η α γ, ένθ’ άνωτ., 68. 

5. Βλ. ανωτέρω, σημ. 3. 
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1452 ώς έτους του θανάτου του Κυριακοϋ προσέκρουεν εις παλαιοτέραν 
έσφαλμένην πληροφορίαν, κατά τήν όποιαν ό Κυριάκός έζη άκόμη τον 
Μάρτιον τοΰ 1454 και μάλιστα έν Κωνσταντινουπόλει, όπου δήθεν διε- 

τέλει γραμματεύς του σουλτάνου Μωάμεθ τοΰ Πορθητοϋ. Ή εσφαλμένη 
αυτή εϊδησις, πού προέκυψεν έκ τής ύπό τοϋ Ρ. - Α. ϋείΐηετ αυθαιρέτου 
ταυτίσεως τοϋ Κυριάκου προς άλλο άσχετον προς αυτόν πρόσωπονι, 

έγινε γενικώς σχεδόν δεκτή και δή και ύπό σοβαρών έρευνητών, ώς ό Ε, 

Εθ£Γάΐκ11 2, ό Σπ. Λάμπρος 3 και ό Ο. ΜεΓΟείί 4. 

Άλλ’ έκεΐνος ό όποιος έδραίιοσε τήν πλάνην και περιέπλεξεν άκόμη 
περισσότερον τά πράγματα, έπισωρεύσας άλλεπάλληλα λάθη και αστήρι¬ 

κτους υποθέσεις έν τή προσπάθεια του νά έπιβεβαιώση καί έξ άλλων πηγών 
τήν παρουσίαν τοϋ Κυριάκου είς τήν αόλήν τοϋ Πορθητοϋ κατά τά έτη 
1452 - 1454, ήτο ό κατά τά άλλα δόκιμος τουρκολόγος καί άνατολιστής 
ΕππΙ Ιαοοόδ. Συγκεκριμένως, ό Ιεοοόδ είς τό άρθρον του Ογπαοιίδ νοπ 
Αηοοηα ιιηά Μεΐιεηιηηεά II. («Βγζεηίϊηίδοΐιε ΖοίίδοΙιπΓΐ;», 30, 1929, σσ. 197 - 

202) ύπεστήριξε τά έξής : 
Είναι άγνωστον, άν ό Κυριάκός μετέβη πράγματι είς Ισπανίαν μετά 

τον Αύγουστον τοϋ 1449. Τό 1452 εύρίσκετο ήδη εις τήν αυλήν τοϋ σουλ¬ 

τάνου Μωάμεθ Β', εις τόν όποιον άνεγίνωσκε κεφάλαια έκ τοϋ Ηροδότου, 

τοϋ Τίτου Αιβίου, τοϋ Διογένους Λαερτίου κ.ά. Κατά τήν 'Αλωσιν εισήλθε 
μετά τοϋ Πορθητοϋ είς τήν Πόλιν, όπου παρέμεινε τουλάχιστον μέχρι 
τοϋ Μαρτίου τοϋ 1454, ότε μαρτυρεΐται ώς γραμματεύς τοϋ σουλτάνου. 

Έπιστρέψας είς Ιταλίαν άπέθανε περί τό 1455 εις τήν Κρεμόναν. 

Αί γνώμαι τοϋ Ιαοοόδ έγιναν μετά τινων έπί μέρους επιφυλάξεων γενι¬ 

κώς σχεδόν δεκταί καί δή καί ύπό έρευνητών τής περιωπής τοϋ Ρ. Βαόίη§6Γ, 

ό όποιος, άν καί έπεσήμανε τά άδύνατα σημεία τών έπιχειρημάτων τοϋ 
Ιαοοόδ, έπανειλημμένως και διά μακρών διέλαβε περί τής ύπηρεσίας τοϋ 
Κυριακοΰ είς τήν σουλτανικήν αύλήν ώς διδασκάλου, συμβούλου καί 
γραμματέως τοϋ Μωάμεθ Β’ 5 * *. 

1. Βλ. κατωτέρω, σ. 159. 
2. Ε. Τε§Γαηά, ΟεηΙ-άΐχ ΙείΙτεδ βΓεεηυεδ (1ε Ρταηςοίδ Ρΐΐεΐίε, Ραπδ 1892, σ. 

68, όπου πάντως διατυποϋται καί τις έπιφύλαξις. 
3. Σ π. Λ ά μ π ρ ο υ, Ή έλληνική ώς επίσημος γλώσσα τών σουλτάνων, «Νέος 

Έλληνομνήμων», 5 (1908), σ. 65. 
4. Ο. ΜβΓΟ&ίΐ, Μίδοείΐ&ηεα άΐ ηοίε δίοποο - οπίϊεΐιε, «δίιιάΐ ε άοοιπηεηίΐ άί 

δίοπα ε άϊπΐίο», 15 (1894) 331 [ = τοϋ Αύτοϋ, Ορετε Μϊηοπ, τόμ. 1 (8ίυάΐ ε ΤεδΙΐ, 76) 

Βατικανόν 1937, σ. 120]. 
5. Ρ. Β αύ ί η § ε γ, ΜεΗιηεά Ιϊ., άετ ΕΓοόετεΓ, ιιηά Ιΐαΐίεη, «Βγζαηίίοη», 21 (1951), 

127 - 170 { = τοΰ Α ύ τ ο ϋ, Αυίδ&Ιζε ιιηά ΑδΗ&ηάΙυηβεη ζατ Οεδείιΐείιίε 8ΰάοδΙειΐΓορ3.δ 
υηά άετ ΡεταηΙε (είς τήν σειράν δΰάοδίευΓορα - Οεδείΐδούαίί, 3), Μονάχον 1962, σσ. 
172 - 200· βλ. είδικώτερον σσ. 175, 177 - 178 τής άνατυπώσεως, όπου έφεξής αί παραπομ- 
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Τρεις ήσαν αί ίστορικαί μαρτυρίαι, τάς οποίας έπεκαλέσθη ό Ιαοοόδ 
ύπέρ τών άπόψεών του. Τάς παραθέτω κατωτέρω κατά χρονικήν σειράν 
καί τάς έλέγχω. 

1. Έκ τοϋ Χρονικού τοϋ Βενετοϋ Οΐαςοιηο ϋε Εαη§ιΐδοο πληροφορού- 

μεθα μεταξύ άλλων καί τά έξής : 
.. ,ΕΙ 8ΐ§ηοτ ΜαιιηιβίΚο §ταη Τιιτβο β ζοιιβηβ ά?αηηί 26, Αβη βοτηρίβ- 

χίοηαίο... αερβίίο ρίΐι ρτββίο Αοηβηάο οϊιβ νβτβηάο, άβ ροβο τΪ80..> αιι* 
άαβί88Ϊ?ηο ίη ο§ηί βο$α, αβρίταηίβ α ξΙοΗα φιαηίο ΑΙβχαηάτο Μαββάοηίβο^ 

ο%ηί άί $β /α Ιβζβτ 1ιΪ8ΐοτΐβ νοηιαηβ, βί άβ αϊίτί άα ιιηο βοτηρα^ηο ά°. (7 Η ι¬ 

τιά β ο ά* Α η β ο η α, βί άα ιιηο αΐίτο Ιίαίο, άα φαβ8ίί 8β /α Ιβζβτ Εαβτίιο, 

Ηβτοάοίο, Είνίο, (^ιιίηίο Οιιτίΐο, Οτοηίββ άβ ί ραρί, άβ ίτηρβταίοτί, άβ τβ 
άί Ρταηζα, άβ Σ,οηξούατάί; ιιβα ίτβ Ιβηξίιβ: ίιιτβϊιο, ξτββο, βί δβΗίανο. ΏίΙΐ- 
ξβηίβηιβηίβ 8β ίη{οηηα άβΐ βίίο άβ ΙίαΙΙία, βί άβ ί Ιιιοξίιί άονβ βαρίίοηο ΑηβΙιΐ8β 
βιιηι Εηβα βί Αηίβηοτ, άονβ β Ια 8βάβ άίΐ ραρα> άβΐ ίηιρβταίοτ.., λ 

'Ο τόπος είς τόν όποιον έλάμβανον χώραν αί άκαδημαϊκαί αδται συν¬ 

διαλέξεις τοΰ σουλτάνου μέ τόν Κυριάκόν ήτο, όπως σημειώνει ό Εαη§ιΐδοο, 
ό Ελλήσποντος (καί όχι ή Πόλις ή ή Άδριανούπολις). Έκ τούτου, άλλά 
καί έκ τής θέσεως τοϋ παρατεθέντος άνωτέρω άποσπάσματος εντός τής 
όλης διηγήσεως τοϋ Εαη§υδεο, συνάγεται ότι αί συνδιαλέξεις αδται πρέπει 
νά ταχθοϋν χρονικώς εις τό έτος 1452 ή πάντως προ τής "Αλώσεως. Τούτο 
άλλωστε δέχονται καί οί Ιαεοόδ καί Βεόίησετ 8. 

"Οσον αφορά είς τήν άξιοπιστίαν τοϋ Χρονικού τοϋ Εειημίδοο σημειω- 

τέον ότι τόσον ό εκδότης αύτοΰ Ο. Μ. Τΐιοιημδ, όσον καί ό Ιαοοόδ έπίστευον 
ότι ό Εεη§ιΐδοο έταξίδευσεν είς τήν Ανατολήν, έγνώρισε προσωπικώς τόν 

παί], τοϋ Α 6 τ ο ϋ, ΜαΗοηιεί II 1ε ΟοηςαέΓ&ηί εί δοη ίεηιρδ (1432 - 1481) [μετάφρασις 
έκ τοϋ γερμανικοϋ θεωρηθεΐσα ύπό τοϋ συγγραφέως], Ραπδ 1954, σσ. 43, 97, 106, 143, 
600-603, τοϋ Αύτοϋ, Ιοίιαηηεδ Οαπιΐδ (1414- 1494) 8αο1ι\ν3ΐίεΓ νεηεάΐβδ ίιη Μογ- 
βεηίαηά ιιηά δείη §πεοίιίδε1ιεΓ ϋηίΐίσείδ [8ΐΐζυη£δδεΓΪο1ιίβ άετ Β»υογ. Αΐίαάεηιίε άετ \νϊδ- 
δεηδοήηίΐεη, Ρΐιίΐοδ. - ΙιίδΐοΓ. ΚΙ^δδε, τεΰχ. 5] Μονάχον 1961, σσ. 74-78, τοϋ Αύτοϋ, 
Νοίεδ οη Ο/παο οί Αηοοηη αηά δοπιε οί Μδ Ρτϊεηάδ, «Ιουτη^Ι οί ίΐιε &ηά ΟουΓ- 

ΙαυΙά ΙηδίΐίιιΙεδ», 25 (1962), σσ. 321 - 323, τοϋ Αύτοϋ, Μηοιηείίο ϋ Οοηρυΐδΐαίοτε ε 
βΐί υηΐ&ηίδΐΐ ά’Ιΐ3ΐία, είς τόν τόμον «νεηεζΐ& ε ΓΟτΐεπίε ΐτζ ΐητάο ηιεάΐοενο ε Κ.ΐη3δθΐηιεηίο» 
[έκδοθέντα επιμελείς Α. Ρετίαδί είς τήν σειράν Οΐνίΐώ Εατορεδ ε Οϊνίΐΐέ νεηεζίαηα], 

Βενετία 1966, σσ. 441 -442, 448. 
1. Τό ύπό τόν τίτλον Εχοϊάίο β ρτβεα άί ΟοδίαηΐίποροΙί ηβΙΓαηηο 1453 Χρονικόν 

τοϋ Ταηβΐΐδοο δέν παρεδόθη αύτοτελως, άλλά παρεντεθειμένον είς τό χρονικόν τοϋ Ζοτζΐ 
Όοΐίίη, Οτοηαβα άβΙΙβ {ατηίβΐίβ ηούίΐί άί νβηβζία.. . έκδοθέν ύπό τοϋ Ο. Μ. Τ ύ ο ιη 3 5, 
βίε ΕΓούεηιη§ ΟΜδΙηηίίηορεΙδ ϊηι ΙαΗτε 1453 αιΐδ εΐηβτ νεηεΐΐεηίδοΐιεη ΟίίΓοηιΙζ έν 8ίΙ- 
ζαη§δύεηο1ιίε άετ Κόηϊ§1. όαγεΓ. ΑΚαάειηιε άετ λνίδδεηεείιαίΐεη (Ρίιίΐοδ. - ΙιϊδΙοΓ. ΚΙαδδε, 
Π, 1) Μόναχον 1868, σσ. 5-6. 

2. Ι&εούδ, ένθ’ άνωτ., 199, Βα5ίη@εΓ, Μεΐιοιηεΐ 1ε ΟοηςυέΓαηί, σ. 512. 
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Μωάμεθ και επομένως ήτο αύτόπτης μάρτυς όσων περιγράφει1. Και αυτός 
ό Βμόίη^&Γ, παρασυρθείς ύπό του Ιαοοόδ, ώς ό ίδιος όμολογεΐ, έδέχετο 
παλαιότερον ότι ό Εαηιμίδοο έπεσκέφθη πιθανώτατα την Κωνσταντινού- 
πολιν και διέμεινεν έκεί κατά τό 1453 η 14542. Βραδύτερον όμως έκρινεν 
ότι ή γνώμη τών ΊΊιοηιεδ και Ιαοοϋδ είναι αναπόδεικτος 3, τελικως δέ, 
εις εν έκ των τελευταίων δημοσιευμάτων του, ό αυτός ΒαΜη§6Γ, κατόπιν 
νέων έρευνών και μελέτης νεωτέρων Γστοιχείων, κατέληξεν άδιστάκτως 
εις τό συμπέρασμα οτι ό Εμη§ιΐδοο ούδέποτε συνήντησε τόν Μωάμεθ και 
ότι πηγή του Χρονικού του είναι ή Έκθεσις περί τών έν Τουρκίς, πραγμά¬ 
των, τήν οποίαν ύπέβαλεν είς τόν ’Αλφόνσον τής ’Αραγώνος τόν Ιανουά¬ 

ριον 1454 ό μόλις τότε έπιστρέψας έκ τής είς Κωνσταντινούπολιν διπλωμα¬ 

τικής αποστολής του (θέρος - φθινόπωρον 1453) φίλος του Εαη§υδοο Νι¬ 
κόλαος Σεκουνδινός (Νίοοίο δΒ§υηόϊηο) 4. Άλλ’ είς τήν Έκθεσιν του Σε- 
κουνδινοϋ ουδεμία νύξις ύπάρχει περί παρουσίας του Κυριάκου εις τήν 
αυλήν του σουλτάνου. Πρέπει δέ νά σημειωθή ότι ό Σεκουνδινός έγνώ- 
ριζε προσωπικώς τόν Κυριάκόν παλαιόθεν* δεν θά παρέλειπεν επομένως 
νά μνημονεύση τήν τυχόν παρουσίαν τοϋ Κυριάκου έν Κωνσταντινουπόλει, 
άφοΰ μάλιστα και ιδιαιτέραν παράγραφον τής Έκθέσεώς του άφιερώνει 
είς τήν περιγραφήν τών προσώπων πού περιέβαλλον τόν νεαρόν σουλτάνον 5. 

Έκ των άνωτέρω διαπιστώσειον και παρατηρήσείον προκύπτει ότι τό 
Χρονικόν του Εαη^ιΐδοο στερείται αυθεντικότητος καί άξιοπιστίας, άφοΰ 
ούτε άνεξάρτητον πηγήν αποτελεί ούτε είναι άπηλλαγμένον σοβαρών σφαλ¬ 
μάτων 6. Έν έκ των σφαλμάτων τούτων είναι και ή τόσην συζήτησιν καί 

1. Τϊιοπιαδ, ένθ’ άνωτ., 6 κέ., Ε. 13 ο ο ύ 3, Μεόειτιΐϊΐεόδ II. Βεζϊείιιιηβεη 
ζιιγ Κεη&ϊδδ&ηο6 απά δείηε Βΰε1ιβΓ53.Γηηι1υη§, «ΟΓΪεηδ», 2 (1949), 11. 

2. Β 3 ό ϊ η § ε γ, ΙοΗ^ηπεδ ϋαΓίυδ, σ. 15, σημ. 2, τοϋ Α ύ τ ο ϋ, Μ&Ηοιυεί 1ε Οοπ- 
ςιιβΓαηί, σ. 135, 499, 511, τοΰ Α ύ τ ο 0, Μεΐκηβά υπό Ιίαΐΐεη, σ. 175. 

3. Β 3 δ ί η $ ε γ, Μ3θΐΏ6ίίο... ε βΐί ιιηΐ3ηΐδ1ΐ ά’1ΐ3ΐΐ3, σ. 440. 
4. Β 3 ά ί η § ε γ, Νϊ^οΐαοδ δ3§ουη(ϋηο5, είη ΕπεοΙιίδείι-νεηεόΐδεύεΓ ΗυιυαηϊδΙ άεδ 

15. Ιΐιάΐδ., «Χαριστήριον είς Ά. Όρλάνδον», τόμ. 1, Άθήναι 1965, σ. 202, σημ. 9. Πρβλ. 
τόν Αΰτό ν, 3ο. Οαποδ, σ. 15, σημ. 2. Ή Έκθεσις τοϋ Σεκουνδινοϋ (Οεαίίο ΝίοοΙαί 
8αξιιήάίηί βάίΐα ΐη υ·ώβ ΝβαροΙί. . . αά εβΓβηΐεβίίηχιηι ρΗηβίρβηι εί ηονΐεδίτην.ηι εβξβηι 

ΑΙ/οη$αηι) έξεδόθη ύπό τοϋ Ν. I ο γ § 3, Νοΐεδ εί εχΐΓ3Ϊίδ ρουτ εετνΐτ 3 ΠιίδΙοίΓε ιϊεε 
θΓθίδ30εδ 3ΐι XV6 δίέείε, τόμ. 3, Ρατίδ 1902, σσ. 317-319. 

5. Αότόθι, σ. 318. Περί της γνωριμίας τοϋ Σεκουνδινοϋ μέ τόν Κυριάκόν βλ. Π. 

Μαστροδημήτρη, Κυριάκός ό έξ Άγκώνος εις Εΰβοιαν (Καί μία συνάντησίς 
του μετά τοϋ Νικ. Σεκουνδινοϋ) [Κείμενα καί Μελέται Νεοελληνικής Φιλολογίας, 25] 
’Αθη ναι 1966. 

6. Σφάλμα π.χ. άποτελεϊ τό λεγόμενον ύπό τοϋ Ε3η§ιΐδοο ότι ό Μωάμεθ ώμίλει 
τήν έλληνικήν (βλ. τό δημοσιευόμενον προσεχώς άρθρον μου : Ή δήθεν έλληνο- 
μάθεια τοϋ σουλτάνου Μωάμεθ του Πορθητοϋ) καί ότι ήτο τότε ήλικίας 26 ετών, ένφ 
ήτο μόνον 20, άφοϋ έγεννήθη τό 1432. "Οσον δέ αφορά τά περί τοϋ ένδιαφέροντος τοϋ 
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σύγχυσιν προκαλέσασα πληροφορία περί τοϋ Κυριάκου ώς ακολούθου 
καί διδασκάλου τοϋ σουλτάνου. Δεν άποκλείεται δέ τό σφάλμα τοΰτο τοϋ 
Εαη§ιΐδοο νά όφείλεται εις σύγχυσιν του Κυριάκου πρός άλλο πρόσωπον 
τής σουλτανικής αύλής, ώς π.χ. ό λόγιος ιατρός Ιεοορο άβ Οαείε, ό όποιος 
είναι καν ό μόνος μαρτυρούμενος Ιταλός σύμβουλος τοϋ Μωάμεθ κατά τά 
πρώτα ετη τής βασιλείας του λ 

2. Ή δευτέρα «μαρτυρία», τήν οποίαν προσήγαγεν ό Ιεοοϋδ προκει- 
μένου νά άποδείξη τήν παρουσίαν τοϋ Κυριακοΰ έν Κωνσταντινουπόλει 
εύθύς μετά τήν "Αλωσιν, είναι ή εξής : 

Εις τό φ. 145Ρ τοϋ ύπ’ άριθμ. 35 κώδικος τής Πανεπιστημιακής Βι¬ 

βλιοθήκης τής Βουδαπέστης, άνήκοντος μέχρι τοϋ 1877 είς τήν έν Κων- 
σταντινουπόλει Βιβλιοθήκην τοϋ Σεραγίου, φέρεται σημείωσις, κατά τήν 
όποιαν ό κώδιξ ή μέρος τοϋ κώδικος έγράφη υπό τοϋ Κρητός Ίωάννου 
Δαρείου χάριν τοϋ Κυριάκου 2. Ό Ιεοοόδ συνεδύασε τήν σημείωσιν ναύ¬ 

την μέ ένα σκαρίφημα ίππέως, πού υπάρχει εις τό προηγούμενον φύλλον 

σουλτάνου διά τούς τόπους, όπου περιεπλανήθησαν άλλοτε ό Άγχίσης καί ό Αινείας 
είναι προφανές ότι πρόκειται περί φιλολογικών καρυκευμάτων συνήθων κατά τούς χρό¬ 
νους τής Αναγεννήσεως. Είς τήν αυτήν κατηγορίαν νομίζω ότι άνήκουν καί τά περί 
Μεγάλου Αλεξάνδρου, ώς προτύπου τοϋ Μωάμεθ λεγόμενα ύπό τοϋ Ε3η§ιΐδοο, άλλά 
καί ύπό άλλων συγχρόνων του χρονογράφων, Ελλήνων καί Δυτικών, καί κατά κόρον 
ύπό τών νεωτέρων μελετητών έπαναλαμβανόμενα. Διότι δΓ όλους σχεδόν τούς σουλτά¬ 
νους τών χρόνων τής Αναγεννήσεως έχομεν πληροφορίας ότι έμελέτων τήν βιογραφίαν 
τοΰ Μ. Αλεξάνδρου, καί ότι έφιλοδόξουν νά τόν μιμηθοϋν. Ταϋτα είναι διανθίσματα 
συνήθη είς τά κείμενα τής έποχής έκείνης καί δεν πρέπει νά λαμβάνωνται σοβαρώς ή 
κατά γράμμα ύπ’ δψιν (βλ. π.χ. τόν 8ρ3ΐι<3ιι§ίηιΐ8 έν Σάθα, ϋοοαπιεηίδ ίηέόϊΐδ..., 
IX, σ. 180, στίχ. 4 - 5, καί Ε. Α1 ό ε γ ί, Εε Κείαζϊοηί όεβίί ΑιηόαδεΪΕΐοπ νεηείΐ 31 δεηαίο 
άπΓβηίε Π δεεοίο άεείιηοδεδίο, σειρά 3, τόμ. 3, Φλωρεντία 1855, σ. 53, ειδήσεις περί τοϋ 
Σελίμ Α' ώς μελετητοϋ τοϋ Βίου καί έπιδόξου μιμητοϋ τοϋ Μ. Αλεξάνδρου, καί αυτόθι, 
σ. 148, περί άναλόγων προθέσεων τοϋ Σουλεϊμάν Β'). Ώς ύπέθεσεν ό Α 1 ό ε γ ί, ένθ’ 
άνωτ., 53, σημ. 3 (πρβλ. Β 3 ό ί η § ε γ, Μεύιηεό αηά Ιίεΐίεη, σ. 181) ό Μωάμεθ έγνώριζε 
πιθανώτατα τά περί Μ. Αλεξάνδρου όχι έκ τής κλασσικής βιογραφίας τοϋ Άρριανοϋ, 
άλλ’ έκ τής υπό τόν τίτλον ΙδΚεηάεΓ-ηάηιε τουρκικής παραλλαγής τής μυθιστορίας τοϋ 
Μ. Αλεξάνδρου. Γενικώς περί τής ρομαντικής διαθέσεως, μέ τήν όποιαν πολλοί ούμα- 
νισταί άντίκρυσαν τόν Μωάμεθ, περιγράψαντες αύτόν ώς ιδεώδη τύπον ήγεμόνος, βλ. 
Β 3 ό ί η ε ε γ, Μαύοηιεί 1ε θ3ηηαέΓ3ηί, σ. 608 κέ., 613 κέ., καί τοϋ Α ύ τ ο ϋ, Μείιηιεά 
άετ Εγο06Γ6γ ίη οδΐΙΐεύεΓ υηό ινεδίΗούετ ΒεΙεαε1ιΐυη§, «δίιόοδί - ΡθΓδεΗυη£βη», 22 (1963), 
281 - 298. 

1. Βλ. Β30ίιΐ£6Γ, Μ3Ηοηιεΐ 1ε Οοηηυέτ3ηί, σ. 97,603, καί τοϋ Αύτοϋ, 
•Ει’ςύύ - Ρ3δε1ΐ3, είη Εεί03Γζί Μεΐιιηεά’δ II. — Εεόεη ιπκΐ 8ε1ιίο1ίδ3ΐε άεδ Μ3εδΙτο Ιαοορο 
ααδ θ3εί&, «Κίνίδΐ3 όε^ΐί δΐιιάί 0πεηΐ3ΐϊ», 26 (1951), 87- 113. 

2. Ό Β30ίη£6ΐ·, Ιο. Οατϊιΐδ, σ. 75, έπανεκδίδει τήν σημείωσιν, παρέχων καί 
φωτογραφίαν τοϋ φύλλου έπί τοΰ όποίου φέρεται αΰτη. 
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(1443) του κώδικος, και ύπέθεσεν δτι τούτο είναι εργον τοϋ κτήτορος τοϋ 
κωδικός Κυριακοϋ. Απεικονίζει δέ τό σκαρίφημα τοϋτο, κατά τον ΙαοοΒδ, 

τό γνωστόν άγαλμα του Ίουστινιανοϋ, τό όποιον, ένιδρυμένον έπί ύψηλοΰ 
κίονος, έκόσμει τήν πλατείαν του Αύγουσταίου τής Κωνσταντινουπό¬ 

λεως λ Έκ του ότι δέ εις τό σκαρίφημα άφ’ ένός μέν δεν εϊκονίζεται ή 
βάσις τοΰ αγάλματος, άφ’ ετέρου δέ αποδίδονται λεπτομέρειαι, τάς όποιας 
δέν ήτο δυνατόν νά διακρίνη κανείς έξ άποστάσεως, ό Ιαοοόδ συμπεραίνει 
ότι τοϋτο έσχεδιάσθη έκ του σύνεγγυς, δηλαδή μετά τήν υπό των Τούρκων 
καταβίβασιν τοϋ άγάλματος έκ τοΰ βάθρου του. Επομένως, ό σχεδιάσας 
τοϋτο Κυριάκός εύρίσκετο έν Κωνσταντινουπόλει μετά τήν Άλωσιν! Τότε 
δέ, κατά τον .Γαοοϋε πάντοτε, ό κώδιξ οδτος έδωρήθη ή έπωλήθη ύπό τοϋ 
Κυριάκού εϊς τήν σουλτανικήν Βιβλιοθήκην, εϊς τήν όποίαν άπέκειτο 
μέχρι τοϋ 1877. 

Θά ήδύνατο κανείς, περιοριζόμενος και μόνον εις τον λογικόν έλεγχον 
τών άκρως έπισφαλών συλλογισμών τοΰ Ιεοοδε, νά άπορρίψη τήν προσαγο- 

μένην μαρτυρίαν* άλλ’ έρχονται τά δεδομένα νεωτέρων έρευνών νά άνατρέ- 

ψουν αύτήν ταύτην τήν βάσιν των ισχυρισμών του. Συγκεκριμένως, ύπε- 

στηρίχθη τελευταίως πολύ πειστικά ότι τό αποδιδόμενον εϊς τον Κυριάκόν 
σκαρίφημα τοΰ ίππέως οόδεμίαν έχει σχέσιν μέ τον Ιστορικόν άνδριάντα 
τοΰ Ιουστινιανού, άφοΰ είναι απλώς άντίγραφον παραστάσεως ένός παλαιού 
μεταλλίου1 2. Άλλ’ εκείνος ό όποιος έξεμηδένισε τήν άποδεικτικήν ίσχύν 
τής δευτέρας ταύτης «μαρτυρίας», πού έπεκαλέσθη ό Ιαοοδε, ήτο ό Βε- 

όϊη§6Γ. Εις μίαν έκ τών τελευταίων μελετών του 3 άπέδειξεν ότι ό περιέχων 
τό περί οδ ό λόγος σκαρίφημα κώδιξ είσήχθη εϊς τήν σουλτανικήν βιβλιο¬ 

θήκην όχι κατά τούς χρόνους τοΰ Μωάμεθ Β', αλλά μόλις τό 1526. 

Οΰτω και ή «μαρτυρία» αΰτη περί τής μετά τήν Άλωσιν παρουσίας τοΰ 
Κυριακοϋ έν Κωνσταντινουπόλει «αναλύεται εις καπνόν», κατά τήν φράσιν 
του Βεόίη§οΓ4. 

3. Παρά τήν έπισήμανσιν ύπό διαφόρων ερευνητών τών άδυναμιών 
τής έπιχειρηματολογίας τοΰ Κιοοόδ, ούδείς μέχρι σήμερον ήμφεσβήτησε 

1. Περί τοϋ άγάλματος τούτου βλ. Κ. Ιαηΐη, €οπ5ίαηΐΐηορΙε Βγζαηΐϊηε [ΑγοΗϊ- 
νεδ δε ΓΟπεηί ςΙΐΓέΐίεη], Ρ&πδ 1950, σσ. 78 - 80]. 

2. Βλ. ΡΗγΙΙί$ Λνί11ΐ3τηδ Εεδιη&ηη, Τΐιεοδοδίυδ ογ 7ιΐ5ΐΐηί&η? Α Κ,εηαΐδδ&ηοε 
θΓ&\νΐη§ οί 3 Βγζαηίϊηε ΚΐδεΓ, «ΑγΙ Βιδίεΐίη», 41 (1959), 39 - 57, όπου καί φωτογραφία 
τοϋ φέροντος τό σκαρίφημα φύλλου. Βλ. αύτόθι, σσ. 351 - 356, σχόλια τοϋ ΟγτΐΙ Μ ε η- 
§ ο έπί τοΰ άρθρου τής Ιχίυηαηη, καί άπάντησιν τής συγγραφέως, αύτόθι, σσ. 356- 358. 

3. Β 3 δ ί η § 6 γ, Νοίεδ οη Οτΐεε οί Αηεοηε, σσ. 321 - 323. Πρβλ. τόν Α ύ τ ό ν, 
Ιο. ϋαπιΐδ, σσ. 75 - 77, και τόν Α ύ τ ό ν, ΜαοηιεΙΙο ε §1ί ιιηΐ2ηίδΙί δΊί&Π&, σσ. 441 - 442. 

4. Β α δ ΐ η § ε γ, 3ο. ϋαπιΐδ, σ. 77. 
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τήν παρουσίαν τοΰ Κυριακοϋ έν Κωνσταντινουπόλει μετά τήν "Αλωσιν 
και τήν υπηρεσίαν του εις τήν αύλήν τοΰ Μωάμεθ, διότι ήδη από τοΰ παρελ¬ 

θόντος αιώνος ήτο γνωστή ή δήθεν μαρτυρία τοΰ Φιλέλφου περί τοϋ Κυριά¬ 

κου ώς γραμματέως τοϋ σουλτάνου. 

Συγκεκριμένως ό διάσημος Ιταλός ούμανιστής Φραγκίσκος Φίλελφος 
(Ρΐΐεΐίο) είς έπιστολήν του προς τόν Πορθητήν, χρονολογουμένην από 11 

Μαρτίου 1454, ζητεί τήν έναντι λύτρων άπελευθέρωσιν τής αιχμαλώτου 
πενθεράς του Μανφρεδίνας Χρυσολωρίνας και τών θυγατέρων της. Έν 
κατακλείδι ό Φίλελφος συνοψίζει τό αίτημά του : 

Τήν έμήν αιτώ πενθεράν καί τάς αυτής θυγατέρας, τά λύτρα υπέρ αυτών 
άποδώσων, ονχ όσα ή τών βαρβάρων 'Εβραίων απληστία επιζητεί, άλλ’ όσα 
τό πρέπον καί τό έμοί δυνατόν. Περί δέ τούτον ό σός γραμματενς Κ ν ρ ί ζ ι ς 
κατά μέρος άνοίσει παρών λ 
Ό έκ τών νεωτέρων έκδοτών τής έπιστολής ταύτης Ρ. - Α. ϋείΙιΐοΓ 

(ή 1881) έταύτισε τόν μνημονευόμενο ν εις τήν έπιστολήν σουλτανικόν 
γραμματέα Κνρίζιν προς τόν Κυριάκόν τόν Άγκωνίτην 2. Ό ταυτισμός 
έθεωρήθη έπιτυχής και έγένετο κατ’ άρχήν δεκτός ύπό τών μετά ταΰτα έκ¬ 

δοτών τής έπιστολής τοϋ Φιλέλφου και τών περί τόν Κυριάκόν άσχοληθέν- 

των8. Κυρίως όμ<υς ό Ιαοοΐ»8, ώς έλέχθη άνωτέροι, προσεπάθησε νά ένι- 
σχύση καί νά έδραιώση τόν άτυχή τούτον ταυτισμόν.Ύπεστήριξεν συγκε¬ 

κριμένως, ότι τό όνομα Κνρίζις τής έπιστολής είναι έξελληνισμένος τύπος 
τής τουρκικής λέξεως Ιίΰπόδοΐιΐ (— παλαιστής)! Υπέθεσε δέ ότι τό Κνρίζις 
ή Κνρίτζης (έκ τοΰ Ιαΐιϊδεοΐιϊ) έχρησιμοποιήθη ύπό τών αύλικών τοϋ σουλ¬ 

τάνου διά νά άποδοθή εις τήν τουρκικήν τό όνομα Κυριάκός - Οϊπεοο· 

συνέβη δηλαδή, έξηγεί ό ίεοοϋδ, ό,τι και μέ τό όνομα Άμοιρούτζης, τό 
όποιον είναι εκτουρκισμένος τύπος τοΰ ελληνικού Άμοιρούκιος! Έπροτί- 
μησε δέ ό Φίλελφος τόν έκτουρκισμένον τοΰτον τύπον τοΰ όνόματος 
(Κνρίζις) διά νά κολακεύση τόν σουλτάνον! 

Καί ταΰτα μέν κατά τόν Ιεοούδ. Άλλα ποιος είναι πράγματι ό μνημο¬ 

νευόμενος εις τήν έπιστολήν τοϋ Φιλέλφου σουλτανικός γραμματεύς Κν¬ 

ρίζις; Σήμερον, μετά τήν έκδοσιν τών λόγων τοϋ Θεοδώρου Άγαλλιανοΰ, 

δυνάμεθα νά τόν ταυτίσω μεν μέ βεβαιότητα. Πρόκειται περί τοΰ κατά πάντα 
άρίστου αρχοντος κυρ Δη μητριόν Άποκανκον τον Κυρίτζη, έμπίστου συμ¬ 

βούλου τοΰ Μωάμεθ Β' καί έκ τών προκρίτων τής ελληνικής κοινότητος 

1. Τελευταία εκδοσις ύπό Ε. Ε ε § γ α η δ, ΟεηΙ-δΐχ ΙείΙτεδ δε Ρίΐεΐίε, σσ. 62-64, 

άριθμ. 32. 
2. Ρ. - Α. ϋ ε 11ι ΐ ε γ έν Μοηιιηαεηία Ηυη§3.παε Ηϊδίοπεδ, τόμ. 21, μέρος 1, Βου¬ 

δαπέστη 1872, σ. 703 κέ. 
3. Βλ. άνωτέρω σ. 154. 
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τής Κωνσταντινουπόλεως λ Μαρτυρεΐται δέ ρητώς ό Δημήτριος Άπό- 

καυκος ό Κυρίτζης ώς γραμματεύς τοϋ σουλτάνου ήδη από τοϋ 1446, ότε 
άπεστάλη υπό τοϋ Μουράτ Β' και του Μωάμεθ εις Βενετίαν προς διεξαγω¬ 

γήν διαπραγματεύσεων μετά των Βενετών 2. Απλώς δέ υπό τό όνομα Κυρί¬ 

τζης ό Άπόκαυκος μνημονεύεται πολλαχοΰ, πάντοτε ώς άρχων μέγαδυνά- 

μενος και προστάτης τοϋ οΐκουμενικοϋ πατριαρχείου κατά τούς πρώτους 
μετά τήν "Αλωσιν χρόνους 3. Φαίνεται ότι κατά τά τέλη τοϋ 1453 ή τάς 
άρχάς τοϋ 1454 ό Άπόκαυκος είχε καί πάλιν άποσταλή είς Ιταλίαν, έκεΐ 
δέ πιθανώτατα τον συνήντησεν ό Φίλελφος καί τον παρεκάλεσε νά μεσολα- 

βήση παρά τώ σουλτάνω ύπέρ τής Χρυσολωρίνας καί των θυγατέρων της. 

Οΰτω, διακριβωθείσης τής ταυτότητος τοϋ μνημονευομένου εις τήν 
επιστολήν τοϋ Φιλέλφου σουλτανικοϋ γραμματέως Κνρίζι, άναιρεΐται καί 
ή τελευταία μαρτυρία περί τής παρουσίας τοϋ Κυριακοϋ τοϋ Άγκωνίτου 
έν Κωνσταντινουπόλει μετά τήν Άλωσιν καί τής υπηρεσίας του είς τήν 
αυλήν τοϋ Πορθητοϋ. Πρέπει επομένως νά έπανέλθωμεν είς τήν άβασα- 

νίστως παλαιότερον άπορριφθεΐσαν, άλλ5 άριστα τεκμηριωμένην γνώμην 
τοϋ Κ. δ&ΒΒ&ιΒηί, κατά τήν οποίαν ό Κυριάκός άπέθανε τό 1452. Θά άπαλ- 

λάξωμεν οΰτω τον Κυριάκόν, τον έπί σειράν ετών δράστηρίως έργασθέντα 
διά νά συνάγειρη τούς Ιταλούς ήγεμόνας είς σταυροφορίαν κατά των Τούρ¬ 

κων άπό τον άχαριν καί ασφαλώς δυσάρεστον είς αΰτόν ρόλον τοϋ διδα¬ 

σκάλου καί συμβούλου τοϋ σουλτάνου. 

X. Γ. ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ 

1. X. Γ. Πατ ρινέλη, Ό Θεόδωρος ’Αγαλλιανός, ταυτιζόμενος πρός τον Θεο- 
φάνην Μήδειας, καί οί άνέκδοτοι λόγοι του, ’Αθήναι 1966, σ. 100, στίχ. 334 - 335. Περί 
του Δημ. Άποκαύκου τοϋ Κυρίτζη γενικώτερον βλ. αυτόθι, σσ. 71 - 73, 75 - 78. 

2. Είς έγγραφον τοϋ Μωάμεθ Β' (τής 9 Μαρτίου 1446) σχετικόν πρός τάς διαπρα¬ 
γματεύσεις έκείνας, ό σουλτάνος (συμβασιλεύς τότε) άναφέρεται είς τον άπεσταλμένον 
του είς Βενετίαν ώς βΐ ηιίο εοΗίανο.. . οΚίετ ΌίπιίίΗ... Οταηιαύΰο. Ποιος ήτο ό «Γραμ¬ 
ματικός» Δημήτριος καθίσταται σαφέστερον έξ άλλου εγγράφου, τοϋ Μουράτ Β', χρονο¬ 
λογούμενου άπό 25 Όκτωβρίου 1446 καί άναφερομένου είς τάς αύτάς διαπραγματεύσεις, 
όπου ό άπεσταλμένος τών Τούρκων ήγεμόνων μνημονεύεται ώς ΌώπϊΙγϊ Αρβίΐιαβοο, έπώ- 
νυμον προφανώς παρεφθαρμένον καί άποκαταοταθέν ήδη ύπό τοϋ I ο γ § ε (ένθ’ άνωτ., 
τ. 3, σ. 212 σημ. 2) είς Αροοα^ο. Τά δύο σουλτανικά έγγραφα έξεδόθησαν ύπό τών Ο. 
ΤΗοπι&δ-Κ. ΡτεάβΙΙϊ, ϋίρίοηι&ΐ&πυη·) νεπείο-Εενεηίίηιιιη, μέρος 2, Βενετία 
1899, σ. 369, άρ. 199, καί σσ. 370 - 371, άρ. 202 (πρβλ. Β α ύ ΐ η § ε γ, Μεάοιηεί 1ε €οη- 
ςυέΓ&ηί, σ. 65). Διά περισσοτέρας λεπτομέρειας βλ. Πατρινέλη, ένθ’ άνωτ., σ. 75. 

3. Βλ. π.χ. Πατριαρχικήν 'Ιστορίαν (έκδ. Βόννης), σ. 108, στ. 13 - 15, "ΕκθεσινΧρονι¬ 

κήν (έκδ. Σπ. Λάμπρου), σ. 30, στ. 13, σ. 47, στ. 18, καί 'Ιστορίαν Πολιτικήν Κωνσταντι¬ 

νουπόλεως (έκδ. Βόννης) σ. 60, στίχ. 9-11. Πρβλ. Πατρινέλη ν, ένθ άνωτ., σ. 76. 
4. Βλ. τήν διατριβήν τοϋ Ρ. Ρ ά 11, Οίπαοο ά’Αηοοηα ε 1& ΟΓοεϊεΙα οοπΙγο ί 

ΤιιγοΠϊ, «Βαίΐείΐη» άε Ια δεοΐίοη Ιιίδΐοπηυε άε ΓΑοεάεηιΐε Κοατηώηε, 20 (1938), 9-68. 

3 - 12 -1968 

Η ΣΧΟΛΗ ΚΟΥΡΟΥΤΖΕΣΜΕ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' 

Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

1. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΕΑ. Τήν 1 Τουνίου 1804 έγινε προκαταρκτικός καί 
τήν 6 ίδιου μηνός επίσημος έγκαινιασμός τής νέας Πατριαρχικής Μεγάλης 
τοϋ Γένους Σχολής εις Ξηροκρήνην,. τουρκιστί Κουρούτζεσμεν, όπου άπό 
τό Φανάριον αΰτη μετεφέρθη καί είς τον ήγεμονικόν οίκον Άλ. Μαυροκορ- 

δάτου έγκατεστάθη. Παρίστατο ό πατριάρχης ΚΠόλεως Καλλίνικος καί ή 
Πατριαρχική Σύνοδος, καθώς έπίσης οί λογάδες τοϋ έθνους καί άμετρον 
πλήθος λαοϋ. Ό σχολάρχης λαβών τον λόγον ώμίλησε περί Φιλοσοφίας 
και Θεολογίας καί περί τοϋ πώς δύνανται αί έπιστήμαι νά έπανακάμψουν 
είς τήν παλαιάν αύτών πατρίδα. Ακολούθως ό διδάσκαλος τής Ρητορικής 
έξεφώνησε τον πανηγυρικόν διά τό χαρμόσυνον γεγονός. Δάκρυα χαράς 
κατέβρεχαν τά πρόσοιπα τών παρισταμένων. Ευδοκία τοϋ θεοϋ έθεωρήθη, 

ΰστερ’ άπό συνεχείς περιπετείας, ν’ άναβιώση ή Μ. τοϋ Γένους Σχολή καί 
νά συνέχιση τό έργον τών μεγάλων διδασκάλων Γ 
Ή έγκαινιαζομένη περίοδος τής ιστορικής πορείας τής Πατριαρχικής 

Μεγάλης Σχολής είναι όντως νέα καί χαρακτηρίζεται ώς περίοδος αίγλης \ 

Ό έρως παιδείας, πού χαρακτηρίζει τά τελευταία χρόνια του ΙΗ' αίώνος καί 
τά πρώτα τοϋ ΙΘ' αίώνος είς ολόκληρον τον ύπό δουλείαν ελληνικόν χώρον, 

έκδηλώνεται έντονώτερα εντός τής ΚΠόλεως, όπου φιλοτιμοΰνται πολλοί 
νά ένισχύσουν ιδίως οίκονομικώς τάς ύπέρ τής παιδείας τοϋ έθνους καταβαλ- 

λομένας προσπάθειας. Τό γενικόν αίτημα, ότι κάτι σοβαρόν πρέπει νά γίνη 
διά τήν παλαίφατον Μεγάλην Πατριαρχικήν Σχολήν ΚΠόλεως, εύρίσκει 
τήν δικαίωσίν του μέ τήν μεταφοράν αύτής άπό τό Φανάρι εις Ξηροκρήνην. 

Ή άπόφασις έλήφθη πανηγυρικώς τον Ιανουάριον 1804. Είς συγκροτηθεΐ- 

1. Μ. Δ. Χ(αμουδοποόλου), Ή Πατριαρχική Μεγ. τοϋ Γένους Σχολή, 
«Έκκλ. Αλήθεια», τόμ. Α' (1881 - 82), σελ. 211. Πρβλ. ΠΕΦΣΚ, τ. ΓΓ' (1878/79), σ. 221. 

2. Β. Α. Μ υ σ τ α κ ί δ ο υ, Σύντομος ίστορική έκθεσις περί τής Μ. τοϋ Γ. Σχολής. 

Χρφ. τοϋ ίδιου, άποκείμενον έκ τών καταλοίπων του είς τήν Εταιρείαν Βυζαντινών 
Σπουδών έν Άθήναις (ένδειξις ΠΟΙΚΙΛΑ 2, σελ. 639 κέξ.). 

*ΕπετηρΙς Εταιρείας Βυζαντινών Σπονδών, νΕτος ΛΤ' 11 
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σαν «γενικήν συνέλευσιν παντός τοϋ Γένους εις τό Πατριαρχεΐον, προκαθεζο- ^Ιΐί 
μένον τον παναγιωτάτον ημών δεσπότου, των σεβασμιωτάτων εγκρίτων, των .ή|§| 

λοιπών πανιερωτάτων ενδημούν των αρχιερέαν, των πεϊζαδέδων, αρχόντων και 
πραγματευτούν, απεφασίσθη να μετακομιοθή ή Σχολή τον 'Αγίου "Ορους 
και τον Φαναριού και νά άγορασθή τό παλάτιον τοϋ υψηλότατου ανθέντου 
Αλεξάνδρου Β' Μανροκορδάτον, τό ευρισκόμενον εις τό χωρών Κουρούτζεσμεν 
καλούμενον, όπερ απέχει μίαν ώραν από τήν ΚΠολιν, εις τό οποίον κατοικονσι 
τό περισσότερον μέρος τοϋ χρόνον καί ανθένται καί αρχιερείς καί άρχοντες καί 
ο πατριάρχης τό θέρος καί εκεί νά συγκροτηθή ή Πατριαρχική πάγκοινος 
Σχολή τον ήμετέρον Γένους» ι. Τήν μεταφοράν τής Σχολής κατωχύρωσε 
συνοδικόν πατριαρχικόν γράμμα Καλλινίκου Ε' κατ’ Ιανουάριον τοϋ 1804, 

δηλ. ευθύς μετά τήν λήψιν τής άποφάσεως τής γενικής συνελεύσεως παντός 
τοϋ Γένους, καθώς και σουλτανικόν φερμάνιον, διά του όποιου ή Πατριαρ¬ 

χική Σχολή άνεγνωρίζετο ώς τό μέγα έν Βυζαντίω και κοινόν τοϋ Γένους γ|§] 

Μουσεΐον1 2. ;;|ί 
Τον ήγεμονικόν εις Ξηροκρήνην οίκον του Μαυροκορδάτου ή Μ. Έκ- 

κλησία αντήλλαξε μέ τό γνωστόν μας ήδη έκ δωρεάς3 τοϋ αύθέντου Κων. 

Μουρούζη μέγα κτήμα τοϋ Χοταρνιτζενίου. Τό κόστος τής άποκτήσεως τοϋ ' 

μεγαλοπρεπούς παλατιού έφθασεν εις τό ποσόν των 85 χιλ. γροσίων, τό ';1ί 
δέ τής διαρρυθμίσειος αυτού άνήλθεν εις τό ποσόν των 16 χιλ. γροσίων 4. 

Πρόκειται δέ περί νέας περιόδου τής Πατριαρχικής Σχολής, έγκαινιαζομέ- 

νης ακριβώς μέ τήν μεταφοράν αυτής εις Κουρούτζεσμεν. Ή άνάγκη τής 
άναδιοργανώσεως τής Σχολής πού έχώλαινεν είχε καταστή πλέον συνείδη- |[ 

σις λήγοντος τοϋ ΙΗ' αίώνος. Καθώς επίσης έπιτακτικόν προέβαλλε τό αϊ- ;|| 

τημα τής άνασυστάσεως και επαναλειτουργίας τής Άθωνιάδος Σχολής. ΔΓ 
αυτήν ήδη τό 1800 πατριαρχοϋντος Νεοφύτου Ζ' δι’ αποστολής έπι τόπου 
πατριαρχικών έξάρχων και διδασκάλων έπεζήτησεν ή Μ. Εκκλησία τήν || 

έξεύρεσιν τρόπου άναβιώσεως. Και έματαίωσε μέν τήν προσπάθειαν ή άνα- 

φυεΐσα μεταξύ των Άγιορειτικών μοναστηρίων άντιζηλία, έσωσεν όμως ό 
Κων. Μουρονζης τήν έπι ξυροϋ άκμής φθάσασαν κατάστασιν τής ύποθέ- || 

σεως τής παιδείας τοϋ έθνους 5. Ή δοθεΐσα λύσις τής μεταφοράς τής Σχολής 

1. Β. Α. Μυστακίδου, Ίστορικαί είδήσεις περί Κουρούτζεσμε, «Παρνασ¬ 
σός», τόμ. ΙΑ' (1887-88), σελ. 476. Εράνισμα. Κώδιξ περιέχων τάς αντιγραφής τ<3ν 
έπιστολών, ψηφισμάτων, έτηταγμάτων, αιτημάτων... έπι τής σχολαρχίας Δωροθέου 
Πρωίου, ΠΕΦΣΚ, τόμ. ΙΓ' (1878-79), σελ. 203 κέξ. 

2. Περί τοϋ πατρ. γράμματος περαιτέρω. Διά τό λανθάνον φερμάνιον βλ. Παράρ¬ 
τημα, Τουρκικά έγγραφα, άριθ. 4. 

3. Παράρτημα. Γράμματα ήγεμόνων, άριθ. 9. 

4. Β. Α. Μυστακίδου, ένθ’ άν., σ. 476. ΠΕΦΣΚ, τόμ. ΙΓ', σελ. 220-221. 
5. Μ. Δ. Χ(αμουδοπούλου), ένθ’ άνωτ., σελ. 211. 

είς Ξηροκρήνην άνταποκρίνεται άκριβώς εις τό πολλαπλοϋν αίτημα τοϋ 
έθνους καί δΓ αυτό άναφέρεται εις τήν ληφθεΐσαν άπόφασιν τής γενικής συνε¬ 

λεύσεως παντός τοϋ Γένους μετακόμισις εις τό παλάτιον Μαυροκορδάτου 
τής τε Σχολής του ?Αγ. "Ορους καί τής τοϋ Φαναριού. 

Μία σειρά καλών διδασκάλων παρελαύνει κατά τήν περίοδον ταύτην 
άπό τήν Πατριαρχικήν Σχολήν, των καλυτέρων άπό όσους έχει νά έπιδείξη 
ή προεπαναστατική περίοδος. 'Ομολογουμένως καταβάλλεται άξιόζηλος 
προσπάθεια νά άποδώση τό μεΐζον δυνατόν ή γηραιά Πατριαρχική Σχολή. 

Ή ΚΠολις κατά τήν έποχήν αύτήν έχει σημειώσει μεγαλυτέραν πάσης 
προηγουμένης κοινωνικήν καί πνευματικήν καί δή οικονομικήν άκμήν. 

Καί δικαίως ζητεί άπό τήν πρώτην πνευματικήν έπαλξιν τοϋ έθνους άνά- 

λογον τής προϊστορίας αυτής καί των απαιτήσεων των συγχρόνων καιρών 
πρόοδον. Κέντρον έπαναστατικότητος βεβαίως ή ΚΠολις, λόγψ τής φύσεως 
αυτής, δέν πρόκειται νά καταστή. Θά άναδειχθή όμως χρηματοδότης τής 
μεγάλης προσπάθειας καί ούχί όλιγώτερον μυστικός έγκέφαλος τοϋ εθνικού 
σχεδίου καί θά τροφοδοτή μέ συντηρητικά βήματα καί μέ μυρίας προφυλά¬ 

ξεις τάς έξελισσομένας ζυμώσεις. Ή Πατριαρχική Σχολή κατά τήν νέαν 
ταύτην περίοδον τής ιστορικής ζωής της γράφει νέας καί καλάς σελίδας, 

αξίας του παρελθόντος καί των προσδοκιών των ανθρώπων, πού κατευθύ¬ 

νουν τώρα τήν προσπάθειαν μέ πίστιν, ζήλον καί αυτοθυσίαν. 

2. ΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ. Τήν βάσιν των ειδήσεων διά τήν μεταφο¬ 

ράν τής Πατριαρχικής Σχολής άπό τό Φανάρι είς τήν λεγομένην Ξηροκρή¬ 

νην, τουρκιστί Κουρούτζεσμεν, αποτελεί τό έπι Καλλινίκου Ε' κατ’ Ιανουά¬ 

ριον 1804 άπολυθέν σιγιλλιώδες γράμμα, συντεταγμένον άπό τον Κυζίκου 
Τωακείμ, τον Πάριον, πού άποτελεϊ τήν παλαιάν φρουράν τής Σχολής. Εί¬ 

ναι τό γράμμα μακρόν καί δικαιολογεί διατί έγινεν ή μεταφορά, πολυδάπα¬ 

νος καί επίμοχθος. Άρυόμενοι τά σχετικά δυνάμεθα νά συνοψίσωμεν τό 
περιεχόμενον αύτοΰ, ώς άκολούθως. 

'Ο άοίδιμος ήγεμών Ιωάννης Κωνσταντίνος Μουρούζης, λέγει, «υπέρ 

τής Σχολής ΚΠόλεως έλενθεριώτατα έφιλοτιμήσατο, έπιδούς άξια τά τροφεία» 

προς τήν τροφόν του καί διά τοϋ αυθεντικού του χρυσόβουλλου έπαξίως 
εξύμνησε τήν παιδείαν. "Οντως τό χρυσόβουλλον τοϋ Κωνσταντίνου Δημ. 

Μουρούζη, άνδρός φιλογενοϋς καί φιλομούσου, είναι μία έμπρακτος τοϋ 
ήγεμόνος κατά τό 1782 έκδήλωσις τής μεγάλης του άγάπης διά τήν παι¬ 

δείαν καί τήν έκθρέψασαν αύτόν Σχολήν ΚΠόλεως λ Ύπενθυμίζοντες τήν 
δωρεάν, σημειώνομεν τό περιεχόμενον τοϋ χρυσοβούλλου, διά τοϋ όποιου 

1. Παράρτημα. Γράμματα ήγεμόνων, άριθ. 9. Πρβλ. και Τ. Γριτσοπούλου, 
Πατριαρχική Μεγάλη τοϋ Γένους Σχολή, τόμ. Α', έν Άθήναις 1966, σελ. 424 - 425. 
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άφιέρωσεν εις την Πατριαρχικήν Σχολήν τό μέγα κτήμα του είς Μολδο¬ 

βλαχίαν, τό λεγόμενον τοϋ Χοταρνιτζενίου, έκτάσεως κατά μήκος 11 

ώρων και πλάτος 1 ώρας, μέ τήν είδικήν εντολήν ΐνα τά εισοδήματα τοϋ 
κτήματος κατανέμωνται μεταξύ Σχολής καί Νοσοκομείου, αφού κατ’ άρχήν 
άφαιρεθοϋν 1.200 γρόσια, προοριζόμενα διά τούς εύδοκιμωτέρους μαθητάς 
(12 X 100= 1.200) >. 

Τήν παρατηρουμένην κατάπτωσιν τής Πατριαρχικής Σχολής, άναφέρει 
τό πατριαρχικόν γράμμα έν συνεχεία, έβλεπον οί πατριαρχικοί ήγήτορες 
«κατώδυνοι καί ελλντιοι έφ3 οντω χωλαινούση τή Σχολή, παρ3 ελπίδα κάπΐ 
τό χείρον αεί ύποφερομένη καί νποπιπτούση» και άνομολογεΐ ότι κόποι 
καί φροντίδες καί δαπανήματα δεν απέδιδαν τούς άναμενομένους καρπούς. 

Άναζητοϋντες τάς αιτίας τής όπισθοδρομήσεως, δεν ευρισκαν άλλο έμπό- 

διον «ή τό δλως άνεπιτήδεντον καί πάντη προς διδασκαλίαν τε λόγων καί 
συνεχή μαθητείαν τον τόπον απρόσφορον». Ό τόπος αύτός ίσως κατέστη 
άναγκαΐος τό πάλαι, προστίθεται, επιβληθείς από τάς περιστάσεις. Καί διά 
νά γίνη πειστικώτερος ό συντάκτης τοϋ γράμματος όμιλεί συγκεκριμένος 
διά τον τόπον, λέγων τά έξής : «3 Αφήλιος μεν γάρ διά τήν θέσιν παντάπααι 
καί ζοφώδης καί τής εκ των ηλιακών ακτινών αναγκαίας προσβολής έν χειμερίω 
τή ώρα μάλιστα καί εκ τούτων ζωογόνου άλέας άμοιρος, άπνονς δέ καί υπή¬ 

νεμος δλως καί αύρας παραμυθητικής έν πνιγιόδει τω θερινώ θάλπει καί 
κανσωνι έστερημένη διά παντός, υπό γνοφώδει δέ καί ομιχλώδει καί καθνγρω 
τω αεί περικεχνμένω αέρι, διαφθειρομένης άτε τής ατμόσφαιρας καί έξιστα- 

μένης εϊς τό νοσώδες καί δνσκραέστατον, ούτε θέρους ανεκτή ούτε χειμώνας 
φορητή, άλλ3 έν άπάσαις ταΐς όίραις ένοικεϊσθαι ανεπιτήδειος καί λ&μαντική, 

νόσοις χαλεπαΐς καί ποικίλαις διδασκάλους τε καί διδασκόμενους προσπαλαίειν 
έμβάλλ,ουσα, δι άς ουδέ τό πολλοστόν τον ενιαυτόν τοϊς διδάσκονσι τήν διδα¬ 

σκαλίαν καί τοϊς άκροαταϊς συγχωρεϊ τήν άκρόασιν». 

Εις τάς βασικός δρθάς από παιδαγωγικής έπόψεως άντιλήψεις αύτάς 
έπί πλέον παρατηρεΐται ίκανότης νά ζωντανεύουν οί λόγοι τής άκαταλλη- 

λότητος τοϋ διδακτηρίου διά τήν άπόδοσιν τοϋ σχολικού έργου. Ό συντά¬ 

κτης τοϋ πατριαρχικού γράμματος δέν άρκεΐται είς τήν έπιχειρηματολογίαν 
καί τήν εϋγλωττον διατύπωσίν της, μέ βάσιν τά θεωρητικός ίσχύοντα μέχρι 
καί σήμερον διά τον προσανατολισμόν ενός διδακτηρίου καί τούς λοιπούς 
όρους, πού πρέπει νά πληροί τοϋτο. Προχο)ρεΐ δικαίως καί εις άλλα περιστα¬ 

τικά τής λειτουργίας τής Σχολής κατά τό παρελθόν, καταστάντα δυσμενέ¬ 

στερα καί έκ τής άκαταλληλότητος τοϋ διδακτηρίου. Συνέβη νά διακοπούν 

1. Δικαίως ύμνεϊται ό Κ. Μουρούζης, όστις εις τό τέλος τοΟ χρυσοβούλλου 
όρίζει ί'να τά έκ τοΟ ιερατείου έτερα 1.200 γρόσια δαπανώνται «έπί κοινή τραπέζι» τών 
12 μαθητών. Νοσοκομείον δ’ έννοεΐ τό είς τήν Ηγεμονίαν λειτουργούν. 
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τά μαθήματα έξ αιτίας λοιμώδους νόσου, ένδημούσης είς ΚΠολιν κατά 
πυκνά διαστήματα, «κατ3 ενιαυτόν έκαστον» σχεδόν, όπως άναγράφεται έδώ. 

Καί ό λόγος αύτός κατέστησεν άναγκαιοτάτας τάς «τής Σχολής τήδε κάκεϊσε 
μεταναστεύσεις», οπότε καί δαπάναι σημαντικοί τήν έπεβάρυναν καί οί μα- 

θηταί διεσπείροντο όπου καθένας ήδύνατο, ώστε έπήρχετο πλήρης διάλυσις 
τής Σχολής, μερικοί μάλιστα φιλομαθείς προσεκολλώντο είς άλλας σχολάς. 
Ή εϊδησις αυτή μας ένδιαφέρει καί από τής πλευράς τής διαπιστώσεως, ότι 
καί τώρα καί άλλοτε έλειτούργουν παραλλήλως προς τήν Πατριαρχικήν 
καί άλλαι ίδιωτικοΰ χαρακτήρος σχολαί, τιθέμεναι ύπό τήν αιγίδα διδασκά¬ 

λων τινών γνωστών ή μή κατ’ όνομα, πού άλλοτε συμπληρώνουν καί άλλοτε 
πολεμούν τό έργον τής ώργανωμένης Πατριαρχικής Σχολής. 

Εις τήν μακρολόγον άπαρίθμησιν τών λοιπών δυσκολιών καί τήν άνα- 

ζήτησιν τών αιτίων τής κακοδαιμονίας τής Σχολής αναγράφεται ή έλλειψις 
ήθικής παρορμήσεοος τών σπουδαστών, διά τής καθιερωμένης άπονομής 
έπάθλων εις τούς διακρινομένους έξ αυτών εις έπίδοσιν. Τοϋ μέτρου τούτου, 

λέγει τό γράμμα, «προς τήν έπίδοσιν τών μαθητευόντων συντελεστικωτάτον 
καί άννστικον μάλιστα ή ήμετέρα Σχολή παντάπασι προ χρόνον πλείστου 
έστέρηται». Αυτό καθ’ έαυτό λεγόμενον τοϋτο είναι βεβαίως ύπερ βολικόν* 

έφ5 όσον είς όλα τά πατριαρχικά γράμματα, πού άπελύθησαν κατά καιρούς 
έκ διαφόρων αιτίων, διαφαίνεται ή ιδιαιτέρα μεταχείρισις τών εύδοκιμούν- 

των μαθητών καί ή πρόκλησις εύγενοϋς άμίλλης μεταξύ όλων τών φοιτών- 

των. *Αλλ* ό συντάκτης τοϋ γράμματος αποβλέπει είς άλλον στόχον, έπιζη- 

τών νά καταλογίση καί τήν παράλειψιν ταύτην, έμφανιζομένην άπό μακροϋ 
(«προ χρόνου πλείστου»), είς βάρος τής λειτουργίας τής Σχολής είς Φανάρι. 
Προσθέτει λοιπόν ότι οί φιλόμουσοι τοϋ Γένους, οί ικανοί νά έπιβραβεύσουν 
τούς έπιδίδοντας μαθητάς, δεν διατρίβουν εις Φανάρι άλλ* ώς έπί τό κλειστόν 
«κατά τό καθ3 ημάς ήδη κατάστενον», όπόθεν ούτε άπαξ τοϋ έτους τό πέρα¬ 

σμά τους γίνεται έξω άπό τάς θύρας τής Σχολής. Έτσι χάνεται πασα ευκαι¬ 

ρία καί διά τούς διδασκάλους καί διά τούς μαθητάς νά εξασφαλίσουν 
«τον έπαινεσόμενον έφ3 οϊς κατορθονσιν» ή καί «τον έπιτιμήσοντα έφ* οις 
σφάλλονται». 

Ταΰτα πάντα ένφ συνετέλεσαν, συνεχίζει τό πατριαρχικόν γράμμα, ώστε 
νά καταστή συνείδησις ότι ή θέσις τής Σχολής είς Φανάρι ήτο «ακατάλλη¬ 

λος καί απρόσφορος» διά σοβαράς επιτυχίας, χαρακτηριστικούς άφήρουν τήν 
έλπίδα ν’ ανοίξουν τον δρόμον είς τούς έραστάς τών Μουσών διά τον Έλι- 
κώνα. ΔΓ ό έπεβλήθη ή μετάστασις τής Σχολής. Είς τό άπασχολοϋν τούς 
άρμοδίους μέγα θέμα άπέβη όδηγός ή φυσιογνωμία τοϋ φιλομούσου ήγεμό- 

νος Κ. Μουρούζη, τοϋ ανθρώπου πού ή μνήμη διετηρεΐτο άίδιος καί τό 
κλέος «εις αυτόν ήκε τον ουρανόν», όσον ώσαύτως καί τοϋ άοιδίμου υίοϋ 
του Γεωργίου, τοϋ προώρως έκλιπόντος άλλ* ούχ ήττον άναδειχθέντος εύερ- 
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γέτου τής Σχολής λ Και τότε, λέγει, δηλ. προ δεκαετίας και πλέον, έκρίνετο 
άναγκαία ή μετάθεσις τής Σχολής άλλου άλλα δεν έπραγματοποιήθη, διότι 
δεν εύρίσκετο επιτήδειος τόπος. "Ηδη όμως «ώς άπό μηχανής τίνος, μάλλον 
δε θείας προνοίας συνεφαπτ ο μόνης», έκρίθη δ)ς καταλληλότερος τόπος 
παντός άλλου ό «εν τή οΐκία περιεχόμενος τή κατά τον Κουρούτζεσμεν τον 
ανθέντον Μαυροκορδάτου, έχόμένος μεν αυτής αμέσως καϊ άνατείνων ήρέμα 
έπϊ τό νψηλότερον, θεωρία δε εξ άπόπτον θαλάσσης κατά πρόσωπον υποκείμενης 
και κάλλει επιπέδου έφ> Ικανόν έφηπλωμενού κήπου ενδένδρου και συνηρεφεϊ 
όπισθεν συνεχώς ύπερανέχοντι λόφω καί ύφιπτιάζοντι ενσκίω ένδιάγεσθαι πολύ 
τό τερπνόν διά παντός έχοντι <5ίά τδ αειθαλές φαίδρυνα μένος, άέρος τε αϋραις 
άκραιφνεστάταις ήδείαις πανταχόθεν καταπνεόμενος καί υπό προσηνέσι και 
πραοτάτάις ήλιακαϊς άκτίσι τους προσγειοτέρους συνισταμένονς καί παχύτε¬ 

ρους νοσοποιούς ατμούς και αναθυμιάσεις ένύγρονς άνιμωμέναις διά παντός και 
έν οιαδήτινι ωρα τό υγιεινόν περιποιούσαις και άνοσον καταφωτιζόμένος και 
αγοραίας μέν τύρβης και θορύβου μετρίως άπφκισμένος, άπονον δέ καί άπρά- 

γμονα των εδωδίμων τον πορισμόν έκ τον ετοίμου παρεχόμενος». 

"Ενας τέτοιος τόπος, λέγει ένθουσιασμένος έκ τής Ιδίας αυτοΰ άρχαιο- 

πινοϋς περιγραφής ό συντάκτης τοϋ πατριαρχικοί) γράμματος, είναι καταλ¬ 

ληλότατος προς κατοικίαν των Πιερίδων Μουσών. Και άνευ άναβολής έπε- 

βάλλετο ή έκεϊ έγκατάστασις τής Πατριαρχικής Σχολής. Διά τήν αγοράν 
του τόπου και τήν έξεύρεσιν των άπαιτουμένων χρηματικών ποσών άπησχο- 

λήθη είς έπανειλημμένας συσκέψεις ή Σύνοδος τοϋ Πατριαρχείου. "Αλλη 
προσφορωτέρα λύσις δεν εύρέθη, εί μή προσφυγή εις τήν μεγαλόδωρον 
προσφοράν τοϋ προστάτου τής Σχολής ήγεμόνος. Καί έκρίθη ότι καλυτέρα 
χρησιμοποίησις τής δωρεάς του κτήματος τοϋ Χοταρνιτζενίου δεν θά ήτο 
δυνατόν άλλη νά ύπάρξη άπό τήν ανταλλαγήν αυτοΰ μέ τον οίκον Μαυροκορ- 

δάτου. "Ετσι θά έξησφαλίζετο μεγαλυτέρα εύκλεια είς τον άοίδιμον ήγεμόνα 
και μία τοιαύτη ένέργεια θά έγίνετο αιτία «μείζονος τή μακαριό, εκείνον ψυχή 
ευφροσύνης». Μετά γνώμην καί προτροπήν τοϋ άρχοντολογίου, έστάλη 
έπιστολή έκθέτουσα τήν ανωτέρω άνάγκην είς τον υιόν τοϋ Κωνσταντίνου 
Μουρούζη * Αλέξανδρον, ήγεμονεύοντα ήδη είς Μολδαβίαν καί μή υστερούν¬ 

τα τοϋ πατρός εις εύγενείς έκδηλώσεις. Άρχικώς ό υιός Μουρούζης δεν εΰ- 

ρισκε φρόνιμον τήν άνταλλαγήν καί σύμφωνον προς τό πνεύμα τής πατρι¬ 

κής δωρεάς. ΔΤ ό έπανήλθε τό Πάτριάρχεϊον «λιπαρεστέραις ταϊς παρακλψ 
σεσι καί ούκ άγενέσιν επιχειρήμασι», μέχρις ότου ό Αλέξανδρος «άναπέ- 

πεισται τέλος έκβιασθείς υπό τής ανάγκης». Συγκατανεύων λοιπόν ούτος 

I. Διά τήν οικογένειαν τών Μουρουζών βλ. όσα πληθωρικά άναφέρονται υπό τοϋ 
Β. Α. Μυστακίδου, ένθ’ άνωτ., σελ. 478 κέξ., τήν δέ σχετικήν βιβλιογραφίαν 
υπό Β. Βλ. Σ φ υ ρ ό ε ρ α, Οί δραγομάνοι τοϋ στόλου, Άθήναι 1965, σελ. 113. 
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άνέθηκεν είς τον αδελφόν του Δημήτριον καί τον υιόν του Κωνσταντίνον 
νά συμπράξουν διά τήν μελετωμένην άνταλλαγήν τοϋ κτήματος μέ τον οί¬ 

κον τοϋ Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου. 

Οί λόγοι πού έπικαλεΐται τό πατριαρχικόν σιγίλλιονδιάτήνγενομένην 
άνταλλαγήν δεν υπάρχει άμφιβολία ότι είναι βασικώς όρθοί. Ή άνταλλαγή 
έπι τέλους κρινομένη καθ’ έαυτήν πείθει ήμάς καί σήμερον άκόμη ότι καί 
έπιβεβλημένη ήτο καί όπωσδήποτε ώφέλησε, τόσον εξ έπόψεως παιδαγω¬ 

γικής, όσον καί οικονομικής. Διότι όντως συνέβαίνε συχνά νά γίνεται διά- 

λυσις τής Σχολής, μετατόπισις κατά τούς θερινούς μήνας, όπως καί κατά 
τήν ορμήν τής έπιδημίας, μέ άντίστοιχον καταβολήν ένοικίων διά τούς δι¬ 

δασκάλους κλπ. "Αν ύπάρχη έπιφύλαξίς τις, αΰτη έντοπίζεται είς τό ότι 
διά τοϋ γράμματος άποδίδεται πάσα ή κακοδαιμονία τής Σχολής είς τό ότι 
δεν είχεν αΰτη έγκατασταθή εις τον ήγεμονικόν οίκον Μαυροκορδάτου, 

πράγμα όχι απολύτως όρθόν έκ τών πραγμάτων. "Ισως δυνάμεθα νά εϊπωμεν 
ότι ή εύκαιρία τής μεταφοράς τής Πατριαρχικής Σχολής είς νέαν καί καταλ- 

ληλοτάτην θέσιν καί οικοδομήν έδιοκεν εύκαιρίαν καί άφορμήν νά γίνη όρ- 

γάνωσις τών νέων θέσεων διά τήν περαιτέρω λειτουργίαν τής Σχολής. Κατά 
τύχην άγαθήν αί προσπάθειαι πού ήκολούθησαν έστέφθησαν υπό έπιτυχίας. 
Επομένως πέρα τής μετακινήσεως τής Σχολής υπήρξαν καί άλλαι αίτίαι 
διά τήν νέαν περίοδον τής ζωής αύτής. Πρωταγωνιστεί βεβαίως τό Πατριαρ- 

χεΐον, διά τών ένεργειών τοϋ όποίου συνετελέσθη ή άνταλλαγή τοϋ κτήματος 
Χοταρνιτζενίου μέ τον οίκον Μαυροκορδάτου είς Ξηροκρήνην λ ’Αλλ’ ή 
ένέργεια αΰτη τής Μ. Εκκλησίας δέν είναι ή μόνη διά τήν άναδιοργάνωσιν 
τής Πατριαρχικής Σχολής. 

3. ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ. Μετά τήν άποφασισθείσαν μεταφοράν τής Πατριαρ¬ 

χικής Σχολής είς Κουρούτζεσμεν ήκολούθησε σειρά πατριαρχικών γραμ¬ 

μάτων, πού έρρύθμισαν συναφή ζητήματα. Καί πρώτα - πρώτα ΰπό ήμερο- 

μηνίαν 4 Φεβρουάριου 1804 ό Καλλίνικος Ε' μετά τής περί αυτόν Συνόδου 
άπηυθύνθησαν γραπτώς προς τούς αρχιερείς τής έπικρατείας, τούς έξαρτω- 

μένους έκ τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου, όμοιοτύπως δέ άφοϋ τούς έπλη- 

ροφόρησαν ότι «εύρέθη τόπος λίαν αρμόδιος καϊ ευρύχωρος ού μόνον εις 
κατοικίαν πατριάρχου αλλά καί εις άσφαλεστάτην διηνεκή μετοίκησιν τής 
κοινής Πατριαρχικής Σχολής τών ελληνικών μαθημάτων», άνήγγειλαν εις 

1. Ύπό τοϋ Μ. Δ. X (α μ ο υ δ ο π ο ύ λ ο υ), ένθ’ άνωτ., σελ. 180 κέξ. καταβάλ- 
λεται προσπάθεια νά άποδειχθη ότι ή δοθεΐσα λύσις της άνταλλαγής τοϋ κτήματος μέ 
τόν οΐκον Μαυροκορδάτου ήτο συμφέρουσα καί δέν ύπήρξε σφάλμα τοϋ Πατριαρχείου. 
Ό σ. άναλύει άπό οικονομικής πλευράς τό δλον θέμα, διά νά καταλήξη ότι είχε κατα- 
στή έπιβεβλημένη ή μεταφορά τής Σχολής είς όγιεινόν μέρος καί πρόσφορον. 
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αυτούς δτι θά πραγματοποιηθώ τό σχέδιον της στεγάσεως τού πατριαρχι¬ 

κού οΐκου κατά τό θέρος μέ τήν ένίσχυσιν καί συνεισφοράν των προυχόν¬ 

των τού Γένους, των άλλων προκρίτων και των άρχιερέων. "Απεφασίσθη 
λοιπόν κοινή συνεισφορά ένδημούντων καί άποδημούντων άρχιερέων καί 
τού πατριάρχου μέχρι ποσού 25 χιλ. γροσίων, κατανεμημένου εις κατηγο¬ 

ρίας άναλόγως τής δυνάμεως έκαστου λ 
Έχομεν έν συνεχεία άλλο πατριαρχικόν σιγιλλιώδες γράμμα του 

αύτοΰ Καλλινίκου Ε', άχρονολόγητον μεν, πάντως όμως σύγχρονον οπωσ¬ 

δήποτε προς τά προηγούμενα άλλα. Είναι τό γράμμα τούτο επίσης μακρόν 
και όποτελεΐ τον νέον καταστατικόν χάρτην τής λειτουργίας τής νέας Σχο¬ 

λής, προς ρύθμισιν θεμελιωδών ζητημάτων1 2. Τό σιγίλλιον ανατρέχει εις τά 
κεφαλαιώδη άρθρα τού επί Νεοφύτου Ζ' πατριαρχικού γράμματος τού έτους 
1793 καί ακολούθους εις τά διαλαμβανόμενα εις τό γράμμα τής μετακινήσεως 
τής Σχολής εις Κουρούτζεσμεν, συνοψιζόμενα εις τον έπιγραμματικώς δια- 

τυπωμένον σκοπόν «ώστε είναι (τήν Σχολήν) αυτόχρημα μουσεϊον και μου¬ 

σών τέμενος και μουσοτραφών άνδρών ενδιαίτημα». Προς τούτο συμπλη- 

ρούνται τά ήδη γνωστά ώς άκολούθως 
Έν πρώτοις ορίζονται έφοροι τής νέας Σχολής ό έκάστοτε οικουμε¬ 

νικός πατριάρχης, ό Μ. Διερμηνευτής τής Πύλης Δημήτριος Κ. Μουρού- 

ζης καί ό Μ. Λογοθέτης Αλέξανδρος Μάνος. Επίτροποι ώρίζοντο οι 
μητροπολΐται Κυζίκου Ιωακείμ, «ώς διαπρέψας πάλαι έν αν τη τη Σχολή 
και κοσμήτωρ αυτής φανείς ώς ούκ άλλος», ό Νικομήδειας "Αθανάσιος 
καί ό Δέρκων Γρηγόριος, όμοΰ μετά δύο αρχόντων, τού άρχοντος πάνου 
Αλεξάνδρου Χατζερή καί του άρχοντος χατμάνου Δημητρίου Σχινα, χαρα¬ 

κτηριζόμενων ώς φιλολόγων καί των μουσών θιασωτών, καθώς καί δύο 
εμπόρων, ήτοι τού Κωνσταντίνου Μανδρατζόγλου καί τού μισέρ Άντω- 

νάκη Τζιρα. 

Έν δευτέρφ κεφαλαίω έξετάζονται τά οικονομικά ζητήματα τής Σχο¬ 

1. Β. Α. Μυστακίδου, ένθ’ άνωτ., σελ. 485κέξ. Χαρακτηριστική τής κινητό- 
ποιήσεως τής Εκκλησίας είναι ή εΐδησις τοΰ "Αγγλου συνταγματάρχου Λήκ, περιηγη- 
θέντος τό 1805 τον Μορέαν, ότι όταν έφθασεν είς τον Πραστόν τής Τσακωνιάς δέν ευρεν 
είς τήν έδραν του τον αρχιερέα τοϋ τόπου, διότι εΐχεν έξέλθει είς περιοδείαν άνά τήν 
έπαρχίαν του, μέ σκοπόν νά. συγκεντρώση 10 πιάστρες άπό κάθε μοναχόν καί ίερέα, 
είς έκτέλεσιν διαταγής τοϋ πατριάρχου, προκειμένου ή έκτακτος αΰτη εισφορά νά χρη¬ 
σιμοποιηθώ διά τήν συντήρησιν ενός σχολείου είς ΚΠολιν δι’ όρφανά, μέλλοντα νά 
διδαχθοϋν αρχαία Ελληνικά, Φιλοσοφίαν κλπ. Προσθέτει ό καλώς πληροφορημένος 
περιηγητής, ίσως ίδών αύτήν ταύτην τήν πατριαρχικήν άπανταχοϋσαν, ότι εΐχεν ήδη 
άγορασθή διά τον άνωτέρω σκοπόν ένα σπίτι είς τόν Βόσπορον καί τά Θεραπεία, προ¬ 
φανώς άναφερόμενος είς τήν έγκατάστασιν τής Σχολής είς Κουρούτζεσμεν. ·\ν. Μ. 
Εοαίςε, Ττανείε ία ίόε Μστεα, τόμ. II, Λονδίνον 1830, σελ. 496. 

2. Παράρτημα. Πατριαρχικόν γράμμα ύπ’ άριθ. 18. 
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λής. Διά τοΰ θεσμού τοΰ κατάστιχου έμελλε νά διεξάγεται πάσα ή λογιστι¬ 

κή υπηρεσία. Έκεΐ θά έγίνετο καταχώρισις λεπτομερής, «όπόσα και παρά 
τίνος έδόθησαν», όπως παραγγέλλει τό σιγίλλιον. Έν συνεχεία ορίζεται 
νά κατατίθενται τά χρήματα τής Σχολής έντόκως δι’ αΰλικών ομολογιών 
είς επαρχίας αρχιερέων καί δχι είς έμπορους ή «άλλους άνεπισφαλείς 
επιχειρηματίας». Φύλαξις των χρεωγράφων δέον νά γίνεται έντός σιδηρού 
κιβωτίου είς τό κατά τήν περιοχήν τής Σχολής λιθόκτιστον οίκημα, μέ τήν 
ευθύνην άφ’ ένός τοϋ έπί των χρημάτων άρχιερέως έπιτρόπου καί άφ’ έτέ- 

ρου ένός τών αρχόντων έπιτρόπων, πού θά φέρουν τάς δύο κλείδας. Τούς 
λογαριασμούς τής δοσοληψίας όρίζεται νά συντάσση ένας έμπειρος μαθη¬ 

τής, πού θά είναι έμμισθος «γραμματικός» τής Σχολής. Οΐ διαχειρισταί 
τού χρηματικού επίτροποι διά δαπάνας μή κοινάς καί συνήθεις ύπεχρεοϋν- 

το νά έχουν συμφώνους καί τούς άεί εφόρους. "Απόδοσις λογαριασμού ορί¬ 

ζεται «έν αρχή έκαστου έτους έπϊ συνόδου διά καθαρών κατάστιχων». Έφ* 

όσον ήθελον αύξηθή αί πρόσοδοι, ή Σχολή θ* άνελάμβανε τήν έπιχορήγη- 

σιν εις πλείονας υποτρόφους καί ακόμη τήν προμήθειαν τών προσφορών 
καί χρησίμων βιβλίων «προς έπικόσμησιν τής κατά τήν Σχολήν Βιβλιο¬ 

θήκης». Τήν βάσιν τής Βιβλιοθήκης τής Σχολής έθηκε κατά τήν τελευταίαν 
περίοδον τής λειτουργίας αυτής διά δωρεάς σειράς τόμων ό εΰγενής άρχων 
Μ. Λογοθέτης Νικόλαος Σοϋτζος Κ Έκτοτε δέν γίνεται λόγος περί καταρτί- 
σεως Βιβλιοθήκης είς τήν Σχολήν, εί μη τώρα μόνον έπισήμως μέ προσθή¬ 

κην εις τό πατριαρχικόν γράμμα, ότι όρίζεται βιβλιοθηκάριος ένας άπό 
τούς μαθητάς, άμειβόμενος διά μισθού τοΰ προσήκοντος. Ούτος άνελάμβα¬ 

νε τήν ευθύνην τής διαφυλάξεως τών βιβλίων καί έξυπηρετήσεως τών μαθη¬ 

τών, έχων άνά χειρ ας «κατάλογον ενσφραγίστων βιβλίων, νπογεγρ αμμενον 
παρά τών έπιτρόπων και ένσεσημασμένον τή τής Σχολής σφραγϊδι». Ταΰτα 
μαρτυρούν ότι μόλις τώρα γεννάται ύποτυπωδώς ό ζήλος τής καταρτίσεως 
Βιβλιοθήκης καί σχεδόν κανέν βάρος δεν δίδεται εις την αξίαν αυτής διά 
τήν Σχολήν τούλάχιστον εις τό σιγίλλιον. 

Τό τρίτον κεφάλαιον άναφέρεται διά μακρών είς τό ζήτημα τών διδα¬ 

σκάλων καί τής διδασκαλίας. Ομιλεΐ περί διδα,σκάλου φιλοσόφου καί τών 
γραμματικών. Παρατηρεΐται μία ευαισθησία εις τό θέμα τούτο τής Μ. 

Εκκλησίας. Διότι έφισταται ή προσοχή περί τήν εκλογήν τών διδασκάλων 
καί τονίζεται ότι οίαδήποτε βλάβη είς θέματα διοικήσεως δέν φθάνει τήν 
ζημίαν πού έπιφέρει «ή τών διδασκάλων άμα Βία καί αμέλεια ή αφροσύνη 
καί λοιπή κακοήθεια». Αι φράσεις αύται είναι βαρείαι και δεν είναι δυνατόν 
νά γράφωνται είς έπίσημον πατριαρχικόν γράμμα τυχαίως καί γενικώς. 

1. Τ. Άθ. Γριτσοπούλου, Πατριαρχική Μ. τοΰ Γ. Σχολή, τόμ. Α\ σελ. 

384. Πρβλ. καί Μ. Γεδεών, Χρονικά, σελ. 237. 
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Προφανώς πλήσσεται κάποιον θλιβερόν υπόλειμμα από την κληρονομίαν 
του παρελθόντος. Ή μάθησις και ή φρόνησις των διδασκάλων, προστίθε¬ 

ται, συμβάλλουν τά μέγιστα «προς τήν έν λόγοις έπίδοσιν» και προς κατάρ- 

τισιν των ήθών των μαθητών. Είς τον φιλόσοφον δίδεται τό προβά¬ 

δισμα, δηλ. ή διεύθυνσις τής Σχολής, διά τής φράσεως «ό φιλόσοφος τά 
πρώτα έν τοΐς διδασκάλοις φερέσθω». Έν συνεχεία τό σιγίλλιον όμιλεΐ 
διά τήν «ενρεσιν τής αλήθειας τής των επιστημονικών μαθημάτων, οιον 
5 Αριθμητικής, Γεωμετρίας, Γεωγραφίας, σφαιρικών, Αστρονομίας και των 
λοιπών τής Φιλοσοφίας μαθημάτων παραδόσεως». Ταΰτα τοποθετεί «μετά 
τήν εις τά γραμματικά καί ποιητικά και ρητορικά τελείωσιν». 

Ό πρώτος των γραμματικών διδάσκαλος, μή υποκείμενος εις τον φιλό¬ 

σοφον, όφείλει νά είναι ήσκημένος είς τά γραμματικά καί τά ρητορικά 
και νά διδάσκη πρώτα συντακτικόν διά γυμνασμάτων, άκολούθως δέ Ρητο¬ 

ρικήν τέχνην. Εκλογή υπ’ αύτοϋ όρίζεται, υπ’ εύθύνην τών έπιτρόπων καί 
εφόρων, δύο ύποδιδασκάλων. Τούτων ό ένας ήτο άπαραίτητος διά τούς 
«σμικρόν τι έπιδεδωκότας», ό δέ άλλος διά τούς προχωρημένους. Ό τριετής 
κύκλος τής διδασκαλίας τών γραμματικών άνατίθεται κατά τρόπον όχι 
έντελώς σαφή εϊς τρείς άντιστοίχως διδασκάλους, ό ρόλος τών όποίων 
διαγράφεται οΰτω πως : Ό πρώτος διά τό συντακτικόν, ό δεύτερος διά τό 
όρθογραφικόν, σχηματιστικόν καί κλιτικόν μέχρι τών λεγομένων συμφω¬ 

νιών, ό δέ τρίτος διά τον Χρυσολωράν καί Αίσωπον καί τήν Χρηστοή¬ 

θειαν, καθώς καί διά τούς τύπους τής Γραμματικής προς διάκρισιν τών 
όκτώ μερών του λόγου.Ό τελευταίος ούτος ορίζεται ότι θά παρέμενεν εϊς 
Φανάρι, όπου θά έξηκολούθει άκόμη νά λειτουργή ή παλαιά σχολή, «λογι- 

ζομένη μέλος» τής νέας. Ό τρίτος διδάσκαλος θά ήτο πάντοτε έξηρτημένος 
άπό τον πρώτον διδάσκαλον τών γραμματικών. Ό δέ πρώτος διδάσκαλος 
τών γραμματικών, ώς έπιστάτης καί έφορος τού διδασκάλου τού Φαναρίου, 

χρέος είχε νά μεταβαίνη άπαξ του μηνός εις Φανάρι, μέ δικαιοδοσίαν νά 
διορθώνη καί άναθεωρή «δσα άν διορθώσεως δέωνται». Διά τής διαρθρώσεως 
ταύτης έπιτυγχάνεται ώστε ό τρίτος διδάσκαλος νά προωθή τούς μαθητάς 
του είς τον δεύτερον διδάσκαλον. Ούτος, μετά τήν έξάντλησιν τών μαθη¬ 

μάτων του, νά προιαθή τούς μαθητάς του προς τον πρώτον διδάσκαλον τών 
γραμματικών καί έκεΐνος τέλος προς τον φιλόσοφον. Ικανούς πλέον νά 
διδαχθούν ανώτερα μαθήματα. Έάν ύπάρχουν όργίλοι διδάσκαλοι πού 
ενδεχομένως θά έπέβαλλον τιμωρίας άναιτίως εϊς μαθητάς, συνιστώνται 
συμβουλαϊ τών έπιτρόπων. Διά τήν άμοιβήν τών διδασκάλων άορίστως 
γίνεται λόγος, μέ τήν παραγγελίαν νά καθορίζεται ό μισθός άναλόγως τής 
αξίας έκαστου. Θεσπίζονται όμως βραβεία διά τον φιλόσοφον καί τον πρώτον 
τών γραμματικών, όταν θ’ άναδείξουν τελείους μιας τάξεως μαθητάς, έξ ών 
ήθελεν άναφανή τις άξιος διάδοχός των. Διά τούς τοιούτους διδασκάλους 
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έπιβράβευσις θά ήτο νά εκλεγούν άρχιερείς, έάν ήσαν κληρικοί, νά τιμη¬ 

θούν δέ μέ υπουργήματα εϊς τάς Ηγεμονίας, άν ήσαν λαϊκοί καί έφ’ όσον 
θά κατέλειπον ανταξίους διαδόχους άπό τον κύκλον τών μαθητών των. 

Τό τέταρτον κεφάλαιον όμιλεΐ διά τούς υποτρόφους μαθητάς, τον 
αριθμόν 12 κατά τά κρατούντα. "Αν ήσαν οΰτοι άποροι καί δεν εΐχον 

Αλληπ ττόοην^ΤίΏτίΓ. τιλικίο^ 12-25 έτών. αλλά καί ιΓ έπίδοσιν καί ήθη 
χρηστά, θά έλάμβανον 200 γρόσια έτησίως διά τροφεία. Μία όμως έγγύη- 

σις έκρίνετο άπαραίτητος άπό άξιόπιστα πρόσωπα, ότι ουδέποτε ήθελαν 
γίνει «άπόκοιτοι», άλλά θά διενυκτέρευον πάντοτε είς τήν Σχολήν και δέν 
θά έφερον άλλον ξένον, άσχετον προς αυτήν, προς διανυκτέρευσιν έκεΐ. 

Τό πέμπτον κεφάλαιον συμπληρώνει τό προηγούμενον. Παρετηρήθη, 

λέγει, κατάχρησις είς τούς ύποτρόφους μαθητάς καί πολλοί ήπάτησαν 
τούς άρμοδίους καί δυναμένους καί ένεγράφησαν εϊς τό κατάστιχον «κατ' 
έλεον εκείνων μή προσηκόντως καί παρα την βονλησιν τών αναθεμενων 
και άφιερωσάντων», προτιμηθέντες αυτοί άλλων ένδεών καί «ώς "Αρπνιαι 
τώ Φινεΐ άφαρπάσαντες άπό τον φάρνγγος τήν τροφήν». Δι ο ορίζεται 
τρόπος επιλογής τών πράγματι απόρων όλως πρωτότυπος. Θά συνέρχον¬ 

ται, λέγει, οί έφοροι καί έπίτροποι είς τήν Σχολήν καί θά προσφωνούν 
άράς καί άφορισμούς είς τον φιλόσοφον καί πρώτον τών γραμματικών 
καί θά μανθάνουν άπ’ αυτούς χωρίς καμμίαν προκατάληψιν περί τού Αρι¬ 

θμού τών ύποτρόφων, μεθ’ ό θά γίνεται ή καταχώρισις τών όνομάτιον τών 
έπιδοτουμένων εις τό κατάστιχον, χωρίς νά άποκλείεται μεταβολή σχετι¬ 

κή, έφ’ όσον θά παρουσιασθή έπίδοσις καί άπορία ή θά έκλειψη. Εις περί- 
πτωσιν άσθενείας μαθητών, οί έπίτροποι θά εΐχον τήν σχετικήν φροντίδα 

νοσηλείας αύτών. 
Εϊς ίδιον κεφάλαιον, τό έκτον, ορίζεται ότι ή έκλογή τών ύποτρόφων 

μαθητών έπαφίεται είς τούς δύο πρώτους διδασκάλους — φιλόσοφον και 
πρώτον γραμματικόν —, άλλ’ ή άποκατάστασις ήτο έργον τών εφόρων καί 
έπιτρόπων. Έφ* όσον μαθητής ήθελεν άποβληθή υπό τών αύτών πρώτων 
διδασκάλων, μέ συγκατάθεσιν τών έφορων καί έπιτρόπων, 5Γ άμέλειαν ή 
κακοήθειαν, ορίζεται ότι ούδείς ήμπορεΐ νά τον έπαναφέρη. 

Τό έβδομον καί τελευταίον κεφάλαιον προβλέπει βράβευσιν μαθητών, 

διά τούς όποίους ό φιλόσοφος θά είσηγεΐτο ότι ούτοι «άλις εΐχον μαθήσεως». 

Είς τήν περίπτοισιν αότήν θά συνέρχονται έφοροι καί έπίτροποι είς τήν 
Σχολήν προς σχετικήν έρευναν. Κατ’ αότήν, μή καθοριζομένην έπακριβώς, 
οί μαθηταί πού θ’ άπεδεικνύοντο «έπιδεδωκότες μεν έν τοϊς μαθήμασι, 
κόσμιοι δέ έν τοϊς ήθεσι και άξιοι», θά εδικαιούντο νά πάρουν «γέρα καί 
άθλα». Ταϋτα θά ήσαν άποδεικτικά γράμματα, χρήσιμα νά ληφθοΰν ύπ’ 

όψιν δΓ έκκλησιαστικά ή αύθεντικά Αξιώματα. 

Εις τήν συνέχειαν τών ύπέρ τής Μ. Σχολής μέτρων τής Μ. Εκκλησίας 
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εύρίσκομεν τήν.προσπάθειαν ένισχύσεως των οικονομικών τής Σχολής; 

μετά τήν άφαίρεσιν του γενναίου ποσού των 1.600 γροσίων κατ’ έτος έκ 
του κτήματος Χοταρνιτζενίου, ένεκα τής ανταλλαγής αύτού μέ τον οίκον 
Μαυροκορδάτου. Οΰτω συνοδικόν γράμμα Καλλινίκου Ε, κατά Μάιον 
1804, μαρτυρεί ένέργειαν εν συνεχεία των προηγουμένων, διά τής όποιας 
ύποχρεώνονται οι χειροτονούμενοι άρχιερεΐς ή οί άπό έπαρχίας εις έπαρ- 

χίαν μετατιθέμενοι νά καταβάλλουν άνάλογα ποσά, τόσον προς ένίσχυσιν 
των οικονομικών τής Πατριαρχικής Σχολής, όσον και άλλων ταμείων, 

κατατασσόμενοι εις κατηγορίας τρεις, ήτοι τής Α' 150 γρόσια, τής Β 100 

καί τής Γ' 50, έφ9 άπαξ βεβαίως λ Κατ9 Ιούνιον 1804 άπελύθη άλλο πατριαρ¬ 

χικόν γράμμα του αυτού Καλλινίκου, ώς τό έπιστέγασμα τής άναδιοργανώ- 

σεως τής Πατριαρχικής Σχολής. Δι5 αύτου έγκρίνεται ή έκλογή ώς σχολάρ- 

χου τού αρχιμανδρίτου Δωροθέου τού Πρωίου 2. 

Ή μεταφορά τής Πατριαρχικής Σχολής εις Κουρούτζεσμεν και αί 
όπέρ αύτής στοργικά! μέριμναι τής Εκκλησίας, όσον και άν μαρτυρούν 
τό μέγα ύπέρ τής παιδείας ένδιαφέρον των αρχών τού ΙΘ' αίώνος, φαίνεται 
ότι προεκάλεσαν και κύκλων τινών ευαρίθμων τήν άντίδρασιν, "Αλλως δεν 
εξηγείται ή ανάγκη τής έπικυρώσεοις των γενομένων καί άπό τουρκικής 
πλευράς. Τό σχετικόν τουρκικόν έγγραφον φέρει χρονολογίαν Εγίρας 
1220 και είναι υψηλός βασιλικός όρισμός Σελήμ Γ', απευθυνόμενος προς 
τον άρχιναύαρχον, τούς δικαστάς τής πόλεως και τού Γαλατά, τον αρχηγόν 
των γενιτσάρων κλπ., κατόπιν ένεργειών τού Δημ. Μουρούζη έκδοθείς. 

Πρέπει νά σημειωθή ότι όρισμός όμοιος φέρεται έκδοθείς υπό τού ίδιου 
σουλτάνου τό 1793. Λόγος έγένετο τότε περί λειτουργίας νοσοκομείων και 
ίατρομουσείων, διωρίζετο δε ό Δημ. Μουρούζης έφορος τών κοινών νοσο¬ 

κομείων καί τής Πατριαρχικής Σχολής, ΐνα ύποβάλλη σαφείς προτάσεις 
διά παν ό,τι έκρινεν άναγκαϊον μέτρον, «τόσον εις τήν προ ολίγου δι επιμέ¬ 

λειας του προς διδασκαλίαν καί μάΟησιν Γεωμετρίας και άλλων μαθημάτων 
κατά τον Κούρον - τζεσμέν σνγκροτηθεΐσαν και κατά σκοπόν εκ τον δυνάμει 
επί τω ένεργεία ώς ή πείρα απέδειξε μετενεχθεΐσαν σχολήν, δσον και εις τήν 
διάταξιν και διενθέτησιν τών αναγκαίων νποθέσεοον, τών είσέπειτα χηρείας 
τνχονσης σνστηθησομένων νοσοκομείων τε και Ιατρομουσείων. ..». Καί βε¬ 

βαίως έγγραφον, πού όμιλεΐ σαφώς περί τής εις Κουρούτζεσμεν «σνγκρο- 

τηθείσης και μετενεχθείσης» Σχολής, «δι έπιμελείας τον πεϊζαδέ Δημητρά- 

σκον Μουρούζη», δεν είναι δυνατόν ν9 άνήκη χρονολογικώς εις τό 1793, 

αφού δέ τό περιεχόμενον αυτού σχεδόν όμοιομόρφως έπαναλαμβάνεται εις 
τον Όρισμόν τού 1220, ήτοι 1804/1805, άμφότερα τά έγγραφα είναι ταυ- 

1. Παράρτημα. Πατριαρχικόν γράμμα ύπ’ άριθ. 19. 
2. Παράρτημα. Πατριαρχικόν γράμμα ύπ’ άριθ. 20. 
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τόχρονα, έξ αιτίας τής αύτής, προς διάφορα άπευθυνόμενα πρόσωπα λ 
Ό δεύτερος υψηλός σουλτανικός Όρισμός απευθύνεται εις τον πα¬ 

τριάρχην, προς τον όποιον άγγέλλεται ό διορισμός τού πεϊζαντέ Δημ. Μου¬ 

ρούζη ώς έπόπτου τών νοσοκομείων καί τών σχολείων καί μέ μεγαλυτέραν 
σαφήνειαν επαναλαμβάνεται τό περιεχόμενον του πρώτου. Σπονδυλική 
στήλη τού έγγραφου είναι ό διορισμός τού Δημ. Μουρούζη ώς έφορου 
βεβαίως, διότι οδτος είς όλίγον χρόνον «θέλει αυξήσει ταόν πεπαιδευμένων 
τον αριθμόν», πρέπει δέ νά έχη έλευθερίαν κινήσεως καί «νά μή ένογλήται 
παντάπασιν άπό τους υπαλλήλους τής εξουσίας» είς τό έν γένει έργον του, 

ιδιαιτέρως δέ «διά. τάς νέας οικοδομάς, ας ήΟελεν ανεγείρει έν σννοικίαις 
ρεαγιάδων διά νοσοκομεία καί διδασκαλεία επιστημών». "Αξιόν προσοχής 
όμως είναι καί τό σκεπτικόν, επί τού οποίου έδράζεται ή σουλτανική άπό- 

φασις, μαρτυρούσα τό εύρύ, έκπολιτιστικόν καί φιλελληνικόν πνεύμα, 

πού χαρακτηρίζει τήν πολιτείαν Σελήμ Γ' καθ’ όλου. Αί δύο κοινιονικαί 
ένέργειαι χάριν τής παιδείας καί τής άνακουφίσεως τών πασχόντων — σχο¬ 

λεία, νοσοκομεία — συμπλέκονται είς τήν επιχειρηματολογίαν τού έγγρά- 

φου. Έξ αυτού μαρτυρεΐται έμπνευστής ή συντάκτης ισχυρός. 

Διαπιστούται, λέγει τό σκεπτικόν, ότι ηυξήθη ή ένόχλησις έκ τής 
περιφοράς χάριν ελέους τών έξ άνιάτοον παθών μαστιζομένων καί τούτο 
διότι ήπράκτησεν ή δοθείσα έλευθερία έπισκευής τών νοσοκομείων. Πλήν 
τών χρησιμοποιουμένων εις τά νοσοκομεία διαφόρων μέσων, κύριος παρά¬ 

γων τής καλής του λειτουργίας είναι ή εύρεσις «ειδημόνων Ιατρών, εις εκ¬ 

παίδευα ιν και εξάσκησιν τής τέχνης εν τοίς νοσοκομείοις καί έκμάθησιν τών 
θεωριών». Κατέστη πίστις πλέον ότι οί έξ Εύρώπης έρχόμενοι σπουδα¬ 

σμένοι ιατροί ύποπίπτουν είς σφάλματα διά διαφόρους λόγους, δι’ ό ένδεί- 

κνυται ή έκμάθησις τής τέχνης είς αύτόν τον τόπον τής άσκήσεως. Είς κάθε 
τόπον όπου ιδρύονται νοσοκομεία συνιστώνται τής τέχνης έκπαιδευτήρια, 

αύξάνεται δέ οΰτω «τών παιδεία σνγκεκροτημένων ο αριθμός». Ό μαθητής 
πού επιθυμεί νά μάθη τήν ιατρικήν τέχνην, άποδεικυόμενος κατηρτισμένος 
καί είδήμων, αποβαίνει ώφέλιμος καί διά τό μουσουλμανικόν πλήρωμα. Εις 
τά ιατρικά έκπαιδευτήρια επιβάλλεται αλληλογραφία μετά τών έν Ευρώπη 
ιατρικών άκαδημιών, άναγκαία δέ καθίσταται ή διδασκαλία τής Ανατο¬ 

μίας, θειορουμένη ασύμφορος είς τά ιατρικά σχολεία τής πρωτευούσης. 

«Τό έργον τούτο προσφυέστεροι· αρμόζει τω έθνει τών Ρωμαίων καί μάλιστα 
τοϊς πρόκριτόις αυτού, άτε περιβλέπτοις κατ άξιότητα, πίστιν καί παιδείας 

1. Άμφότερα τά έγγραφα είς τάς κυρίας των γραμμάς βλ. είς τό Παράρτημα, Γράμ¬ 
ματα Τουρκικά, άριθ. 1-2. Πρός έναρμόνισιν αυτών πρέπει νά δεχθώμεν ότι τό υπό τού 
Μ. Γεδεών, Επίσημα γράμματα τουρκικά, σελ. 48, άναγραφόμενον έτος Εγίρας 
,αση' = 1208 (χριστιανικόν 1793) είναι ,ασκ' = 1220 (χριστιανικόν 1804/1805). 
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έρωτα». Τό έπιχειρούμενον μέτρον άπαιτεΐ διά νά έπιτύχη τήν παρουσίαν 
ένός έφορου, «εχοντος κλίσιν προς χάς έπιστήμας». Τοιοϋτος είναι ό Δημ. 

Μουρούζης και ώς «άνήρ πεπαιδευμένος, συνετός και έχων κλίσιν» διορι- 
σθεις έφορος «θέλει αυξήσει των πεπαιδευμένοι τον αριθμόν καί θέλει ορίσει 
τόπον καί θέλει σχηματίσει σχολήν επιστημών έν Ξηροκρήνη, θέλει κανονίσει 
τά τής διοικήσεως αυτής καί τά τής διοργανώσεα>ς νοσοκομείων». 

Όθεν δίδεται ή πληρεξουσιότης εις τον έφορον Δ. Μουρούζην νά ζητή 
τήν λήψιν των άναγκαίων μέτρων. Παραγγέλλονται αί άρχαί νά μή τον ένο- 

χλοϋν εις τό παράπαν, οί γείτονες νά μή του ζητούν άποζημιώσεις διά πάσαν 
οικοδομήν και τήν δλην λειτουργίαν τών νοσοκομείων. Και απαγορεύεται 
ή είσοδος εις τά νοσοκομεία των οργάνων τής έξουσίας ύπό οίανδήποτε 
πρόφασιν, νά ένοχλοϋνή συκοφαντούν τούς ιατρούς κλπ.ι. Τό έκδοθέν χάττι 
χουμαγιούν έξησφάλισε τήν λειτουργίαν τών νοσοκομείων άπό πάσαν κρα¬ 

τικήν ή παρακρατικήν άσυδοσίαν και έπέμβασιν. "Οτι μεταξύ νέας Σχολής 
και νοσοκομείων υπάρχει συνάρτησις καταδεικνύεται άπό τον παρατεθεντα 
σκελετόν τού τουρκικού έπισήμου έγγράφου, τήν παρουσίαν είς άμφότερα 
του ίδιου ύψηλού προσώπου και τήν σύνδεσιν άμφοτέρων διά προπαρασκευής 
των μαθητών διά περαιτέρω σπουδάς, μέ διδασκαλίαν μαθημάτων χρησίμων 
εις τάς θετικάς έπιστήμας, Γεωμετρίας, Ανατομίας και άλλων μαθημάτων. 

Έπί πλέον ύπάρχει και τρίτον σουλτανικόν έγγραφον, σύγχρονον ή ελάχι¬ 

στα μεταγενέστερον, πού επαληθεύει τά άνωτέρω καί έπαληθεύει τήν σημειω- 

θεΐσαν άντίδρασιν εις τό έπιχειρηθέν έργον. 

Λανθανούσας άντενεργείας ήναγκάσθη νά καταγγείλη ό Δ. Μουρού¬ 

ζης δΓ Ιδίας προς τον σουλτάνον άναφοράς, συνεπείς τής όποιας έξεδόθη 
αύτοκρατορικόν θέσπισμα Σελήμ Γ, περί τά τέλη τού ζιλχιτζέ τού έτους 
1220 (=χριστιανικού 1805) 2. Επαναλαμβάνεται δΓ αυτού τό «ν άναγγέλλη 
ό διαληρθείς πεΐζαδές τάς υποθέσεις όπου ήθελεν έχει χρείαν τό τε παρα τόν 
Κουρούτζεσμεν προ ολίγου σνσταθέν γύμνασών, επί τω διδάσκειν τε καί δι~ 

δάσκεσθαι τά Μαθηματικά καί λοιπάς έπιστήμας, καί τά μετά ταντα σνστα- 

θησόμενα νοσοκομεία καί ιατρικής σχολεία». Περαιτέρω παραγγέλλονται 
νά πειθαρχούν εις αύτόν όσοι έπί των συστημάτων ήθελον διορισθή ύπό τού 
Γένους, άλλά καί οί γείτονες καί ζαπΐται νά μή τόν ένοχλοΰν. Τέλος νά 
παύσουν «τινές τών Ρωμαίων σκανδαλοποιοί νά ενεργούν εκ διαλειμμάτων 
πολλά κινήματα καί τρόπους παραιτίους σνγχύσεως εις τήν ευταξίαν τον 

1. Παράρτημα. Τουρκικά γράμματα, ύπ’ άριθ. 2. Πρβλ. καί τά έπ! αύτοϋ σχόλια τοΟ 
πρώτου έκδοτου τού Όρισμοϋ Μ. Δ. X (α μ ο υ δ ο % ο ό λ ο υ), ένθ’ άνωτ., σελ. 262. 

2. Είς τό Παράρτημα, Τουρκικά γράμματα, άριθ. 3. Τό θέσπισμα κατεχωρίσθη είς 
έλληνικήν μετάφρασιν εις τόν κώδικα της Σχολής, όπόθεν ό Μ. Δ. X α μ ο υ δ ό¬ 

που λ ο ς, σελ. 262 - 263. 
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ρηθέντος γυμνασίου». Καί ακόμη, τό λίαν σοβαρόν, νά παύσουν νά «διεγεί¬ 

ρουν καί τινας τών 3 Οθωμανών, οϊτινες υβρίζοντας καί στενόχωρονντες τούς 
πτωχούς μαθητάς λέγουσιν αύτοϊς ενίοτε, διατί ενταύθα καταγινόμενοι είς 
διδασκαλίαν φωνάζετε καί θορυβείτε; καί τούς παρενοχλοϋσι μέ άλάας 
τοιαντας αθεμελίωτους καί άσημάντους προφάσεις» ! Είς τό σημεΐον τούτο 
εύρίσκεται καί ή λανθάνουσα άντίδρασις μερικών μισοκάλων κατοίκων 
τής Ξηροκρήνης, πού έφθαναν μέχρι του σημείου νά χρησιμοποιούν τήν 
βαρβαρότητα τών κυριάρχων, διά νά παρεμβάλουν ενοχλήματα είς τήν κα¬ 

λήν λειτουργίαν τού πνευματικού ιδρύματος τής πατρίδος των, τίς οϊδεν έκ 
ποίων λόγων ατομικών. 

Ενώ λοιπόν τήν 16 Απριλίου 1804 ύπεγράφετο τό έπίσημον πωλητή- 

ριον τού βοεβόδα Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου διά τήν εις Κουρούτζεσμεν 
οικίαν αυτού 1 καί ενώ εγκαθιστάμενη εκεί ή άναδιοργανωθεϊσα Πατριαρχι¬ 

κή Μεγάλη τού Γένους Σχολή ελυεν ίκανοποιητικώς τό πρόβλημα τής στέ¬ 

γης αύτής, είς τά πρώτα νέα της βήματα έξεδηλώνετο δΓ άλλην μίαν φοράν 
ή θερμή συμπαράστασις τής οικογένειας Μουρούζη. Ό ήδη ήγεμών τής 
Μολδαβίας "Αλέξανδρος Κίον. Μουρούζης, άδελφός τού εφόρου καί έπόπτου 
Δημητρίου καί υιός τού Κωνσταντίνου, έπεβράβευσε διά χρυσοβούλλου 
τού έτους 1805 τήν Μ. Σχολήν δΓ ετήσιας χορηγίας 750 γροσίων άπό τών 
όκνών καί βαμμάτων τής αυθεντίας Μολδαβίας. Αξίζει νά έπαναλάβωμεν 
όλίγα άπό τά βαρυσήμαντα λόγια, διά τών όποιων ό εύγενής ήγεμών συνώ- 

δευσε τήν νέαν οικονομικήν του ένίσχυσιν προς τήν Σχολήν διά τού χρυσο¬ 

βούλλου του. Έχομεν, λέγει, πεποίθησιν ότι προς τά πρόσω διήνοιξαν τήν 
πορείαν τής Σχολής «οί του Γένους προύχοντες, άπό τοϋ Φαναριού νεωστί 
μεταστησαντες και φιλοκάλως έκ Κσυροντζεσμε διακοσμήσαντες» καί όπως 
έπράξαμεν κατά τήν έν Βλαχίοι πρώτην ήμών ηγεμονίαν, τό αυτό πράττομεν 
καί κατά τήν δευτέραν έν Μολδαβία έπιβραβεύοντες τήν Σχολήν. Τήν 
χειρονομίαν ταύτην, προσθέτει, επιχειρουμεν «άμα μέν τόν κράτιστόν άθλων 
έπιτείνοντες, άμα δέ καί τοϊς αθλονσιν έπικνροϋντες καί τω βραβεία» προ- 

τρεποντες, μη προτερον αποκαμεϊν πριν άν γε τής άκρας άφικέσθαι τοϋ 
'Ελικώνος, μηδέ τό μακοόν τής όδοϋ καί άναντες ύποδείσαντες επ3 αυτό 
τών άγώνων στήναι τό μέσον» 2. Άλλ’ ωσάν νά μή ήτο άρκετή ή έπιβρά- 

βευσις αύτη, ο Αλέξ. Κ. Μουρούζης τό ίδιον έτος 1805 έπεχορήγησεν 
εφάπαξ τήν Σχολήν διά 3.000 γροσίων δΓ άλλου χρυσοβούλλου 3. 

1. Β. Μυστακίδου, Κατάλοιπα, ΠΟΙΚΙΛΑ 5, άριθ. 35. Παράρτημα. Γράμματα 
Ηγεμόνων, ύπ’ άριθ. 14. 

2. Παράρτημα. Γράμματα Ηγεμόνων, ύπ’ άριθ. 15. 
3. Αύτόθι, ύπ’ άριθ. 16. 
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ΚΕΦ Α ΛΑΙΟΝ Β' 

ΠΙΕΡΙΑ Ο ΒΟΣΠΟΡΟΣ 

1. ΔΩΡΟΘΕΟΣ ΠΡΩΙΟΣ Κ "Ολον τό βάρος — και ή τιμή — τής λει¬ 

τουργίας τής νέας πλέον Σχολής εις Ξηροκρήνην έπεσεν έπί ώμων άνδρος 
ίκανοϋ και σοφοϋ και έναρέτου άπό των πρώτων ημερών τής νέας περιόδου,, 

τοϋ Δωροθέου Πρωίου, τού Χίου, άπό οικογένειαν διακρινομένην εις πολ¬ 

λούς τομείς τής ζωής, μάλιστα δέ είς τον παιδευτικόν. Κατά κόσμον ό Δωρό¬ 

θεος έκαλεΐτο Δημήτριος καί τό άρχικόν έπώνυμον τής οΐκογενείας του 
ήτο Πρωγάκης, πιθανώς έξ άρχικοϋ Πρώης ύποκοριστικώς. Τό έτος τής 
γεννήσεως τοϋ Δωροθέου δεν είναι γνωστόν. "Αν ύπολογίσωμεν δμως ότι 
τον Μάϊον τοϋ 1785, ότ’ έχειροτονήθη διάκονος άπό τον Χίου Σεραφείμ, 

θά ήτο ήλικίας περίπου 20 ετών, θά συμπεράνωμεν ότι περί τό 1765 έγεννήθη. 

Τά πρώτα γράμματα έδιδάχθη εις Χίον, όπου έλειτούργει, ώς γνωστόν, σχο¬ 

λή εύδοκίμως, μεθ’ δ έφοίτησεν είς Πατμιάδα πλησίον Δανιήλ Κεραμέως. 

Ακολούθως άνεχιόρησεν είς Ιταλίαν καί Γαλλίαν, δΓ εύρυτέρας σπουδάς. 

Είς τό σημεΐον τοΰτο άνατρέχοντες εις έπιστολήν τοϋ Δωροθέου προς τον 
Άδ. Κοραήν, έκ ΚΠόλεως τή 30 Νοεμ. 1804, λαμβάνομεν τάς άκολούθους, 

περί τών σπουδών τοϋ άνδρος καί επομένως καί περί τής είς τήν ξένην 
καταρτίσεώς του, ειδήσεις2, 

Ήκροάσθη, έγραφε, τά φιλοσοφικά μαθήματα είς Πίσσαν τής Ιταλίας 

1. "Ας σημειωθή ή γνωστή πρός τόν έπιφανή τούτον διδάσκαλον, κληρικόν καί 
μάρτυρα τής πατρίδος σχετική βιβλιογραφία, ώς άκολούθως. Μ. I. Γ ε δ ε ώ ν, Βιο- 
γραφική σημείωσις περί Δωροθέου Πρωίου, «Κωνσταντινούπολις», έτ. Τ', φ. 1181,23 
Φεβρουάριου 1872. Τοϋ αύτοϋ. Χρονικά, σελ. 179 κέξ. Κ. Άμάντου, Ό έθνο- 
μάρτυς Δωρόθεος Πρώϊος, «Ελληνικά», τόμ. ΙΑ' (1939), σελ. 239κέξ. Τοϋ αύτοϋ, 
Δωρόθεος Πρώϊος μητροπολίτης Άδριανουπόλεως, «Θρακικά», έκτ. τεϋχος, παρ. Γ' 

τόμου (1931), σελ, 192 -195. Ί ω ά ν. Ά ν δ ρ ε ά δ η, Περί Δωροθέου Πρωίου, «Θρα¬ 
κικά», τόμ. Γ' (1932), σελ. 41-42. Άχ, ©.Σαμοθράκη, Δωρόθεος ό Πρώϊος, 
«Θρακικά», τόμ. ΙΕ' (1941), σελ. 153 κέξ. Πρβλ. καί Ν. Δ. Φ ο ρ ό π ο υ λ ο ν, είς τήν 
«Θρησκευτικήν καί Ηθικήν Εγκυκλοπαίδειαν», τόμ. Β' (1964), στ. 274 - 276. Τέλος 
άς σημειωθή ή έπιφυλλίς Τ. Γριτσοπούλου, Σχολή Κουρούτσεσμε ΚΠόλεως. 
I Σχολαρχία Δωροθέου Πρωίου, «Καθημερινή» 19 Ταν. 1966, 

2. Εράνισμα. Κώδιξ περιέχουν τάς άντιγραφάς τών έπιστολών, ψηφισμάτων, έπι- 
ταγμάτων, αιτημάτων, ών επιστέλλει καί δέχεται τό έν Βυζαντίφ μέγα καί κοινόν τοϋ 
Γένους Μουσεΐον έπί σχολαρχίας Δωροθέου Πρωίου, ΠΕΦΣΚ, τόμ. ΙΓ' (1878 - 79), 

σελ. 211. 

καί είς Φλωρεντίαν. "Υστερα, τό 1792, ήλθεν είς Γαλλίαν «περιηγήσεώς τε 
και μαθήσεως χάριν, ώμίληβε χοϊς εκεί σοφοϊς, κατ' εξοχήν δέ τώ Βρισσω 
και τώ Δελαλάνδω και Λανοϊσιέ και Βάλλει και πολλοϊς άλλοις δεντέρας 
και τρίτης τάξεως». Τότ’ έγνώρισε καί τόν Κοραήν καί μετ’ αύτοϋ συνανε- 

στράφη είς τάς Βιβλιοθήκας καί τάς Ακαδημίας καί τά Ήλύσια πεδία καί 
τόν ήκουσε νά τοϋ άναπτύσση τάς ύψηλάς έπόψεις διά τήν έπίδοσιν τοϋ Γέ¬ 

νους, ώστε νά έκλειψη ή μακραιώνιος βαρβαρότης καί έκδιωχθή «τό ζο¬ 

φερόν και πεπυκνοιμένον νέφος τών παραλόγου προλήψεων, όπου έκ τής πο¬ 

λυκαιρίας είσέδυσαν». Άπό τήν Γαλλίαν ό Δωρόθεος, καθώς λέγει έν συνε¬ 

χεία, μετέβη είς Βρεττανίαν, Βέλγιο ν, Γερμανίαν, Ούγκαρίαν, Δακίαν, Βουλ¬ 

γαρίαν, Θράκην, Μακεδονίαν καί έπέστρεψεν είς τήν πατρίδα του Χίον, 

όπου ήρχισε μετά προθυμίας νά διδάσκη τήν Φιλοσοφίαν, ήρχοντο δέ νά 
τόν άκούσουν μαθηταί άπό τάς γειτονικός νήσους καί άπό τήν Ασιατικήν 
καί Ευρωπαϊκήν Ελλάδα. 

Προ 8 ετών, συνέχιζεν ό Δωρόθεος, δηλ. τό 1796, μετέβη είς Χίον ό 
Διερμηνεύς τοϋ Στόλου Κωνστ. Χατζερής καί τόν παρέλαβε μαζί του «βία 
είς τήν βασιλ,ενονύαν υπέρ τής αγωγής τών εαυτόν παίδων». Επομένως εις 
Χίον έδίδαξεν άπό τοϋ 1793 - 96. "Οταν λήγοντος τοϋ 1797 ό Χατζερής διω- 

ρίσθη ήγεμών τής Βλαχίας, ό Δωρόθεος τόν ήκολούθησεν είς Βουκουρέστι, 
όπου όμως δεν παρέμεινεν έπί πολύ, διότι θανατωθέντος τοϋ ήγεμόνος ήναγ- 

κάσθη νά έπανέλθη είς ΚΠολιν τό 1799. Άναφέρεται τότε ώς ίεροκήρυξ, 

τιμηθείς μέ τό άξίωμα τοϋ άρχιμανδρίτου. Φαίνεται ότι κατά τήν εποχήν 
αυτήν, πού ή Πατριαρχική Σχολή έχειμάζετο, προσεφέρθη είς τόν Δωρό¬ 

θεον ή διεύθυνσις αύτής, άσφαλώς μέ τήν έλπίδα νά τήν άνασυγκροτήση. 

Άλλ’ ήρνήθη 1 καί μόλις τό 1804, οπότε μετεφέρθη εις Ξηροκρήνην καί 
άναδιωργανώθη, έδέχθη τήν διεύθυνσιν τής Σχολής. Ή σύμβασίς του ήτο 
νά υπηρέτηση τήν Σχολήν έπί τριετίαν ή περισσότερον, μέχρις ότου ανάδει¬ 

ξη άντάξιον αύτοϋ διάδοχον, αν δέ συνέβαίνε νά καταλάβη άρχιερατικόν 
θρόνον, δεν θά μετέβαινεν είς τήν επαρχίαν του άλλά διοικών αυτήν δι’ επι¬ 

τρόπων θά έλάμβανε τά εισοδήματα καί θάέδίδασκεν είς τήν Σχολήν άνευ 
άλλης άμοιβής. "Οντως τήν 5 Όκτωβρίου 1805 ό Δωρόθεος έξελέγη μητρο¬ 

πολίτης τής κατά τήν Μ. Ασίαν μητροπόλεως Φιλαδέλφειας 2. Τόν Ιού¬ 

νιον τοϋ 1813 προήχθη είς μητροπολίτην Άδριανουπόλεως, όπου ένθουσιω- 

δώς γενόμενος δεκτός έπί έτη οκτώ παρέμεινεν εργαζόμενος χάριν τοϋ ποι¬ 

μνίου του. Άλλά δεν έμελλε νά έπανέλθη είς Άδριανούπολιν, άφ’ ής τό 

1. Τό άναφέρει ό ίδιος. Βλ. Εράνισμα..., ΠΕΦΣΚ, τόμ. Γ', σελ. 209, 
2. Ό Κ. Ά μ α ν τ ο ς (ένθ’ άνωτ., «Ελληνικά», ΙΑ', σελ. 244) δέχεται ότι ό Δωρό¬ 

θεος μετέβη είς τήν επαρχίαν του, άλλά δεν άποδεικνύεται ότι τοϋτο συνέβη άμέσως 
τούλάχιστον. 

Έπετηρίς ' Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, ’Έτος ΛΤ' 12 8 - 1 -1969 
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1820 έκλήθη εις ΚΠολιν ώς συνοδικός, διότι έκραγείσης τής Ελληνικής 
Έπαναστάσεως έφυλακίσθη καί τέλος έλαβε τον στέφανον τοϋ μαρτυρίου 
τήν 4 Ιουνίου 1821, άπαγχονισθείς εις Μέγα Ρεύμα. 

Επανερχόμενοι εις τά τής Σχολής Κουρούτζεσμε, σταθμεύομεν εις 
τήν ήμερομηνίαν 1 Ιουνίου 1804, οπότε ή νέα Σχολή ήνοιξε τάς πύλας αύ- 

τής. Τήν 6 Ιουνίου, «παρόντος τον παναγιωτάτον, της άγιας και 'Ιεράς Συνό¬ 

δου, των αυθεντιών καί ετέρων εύγενών, πραγ ματεντών, διδασκάλων και άλ¬ 

λον πλήθους αναρίθμητου», τελουμένων των έγκαινίοιν τής Σχολής δΓ άγια- 

σμοϋ, «έξεφωνήθη παρά τοϋ ϋγολάρχον εν τη μεγάλη σάλα των Φιλοσοφι¬ 

κών μαθημάτων λόγος περί Φιλοσοφίας και Θεολογίας και περί τον πώς 
δόνανται αί έπιΰτήμαι νά επιστρέφουν εις τήν παλαιόν τους πατρίδα, τήν 
* Ελλάδα»: Οί εκφραστικοί ούτοι λόγοι περιέχονται εις επιστολήν ύπό 
χρονολογίαν 14 Απριλίου 1805, όπογραφομένην από τούς πρφην καί τούς 
νυν επιτρόπους καί άπευθυνομένην προς τόν εις Μόσχαν Μωυσήν 
Κρίτζσκην, εις άπάντησιν ίδικής του, διά τής οποίας άγγέλλων οΰτος ότι 
έμελλε ν’ άποστείλη τό ύπό Νικηφόρου Θεοτόκ η άφιερωθέν ποσόν διά τήν 
κοινήν Σχολήν 'Αγ. "Ορους, ηύξημένον σημαντικούς δΓ άλλων άνωνύμων 
δωρεών, έζήτει νά πληροφορηθή τά κατά τήν Σχολήν. Οί έπιστέλλοντες 
άναφέρονται εις τά λαβόντα χώραν προσφάτως γεγονότα και διαγράφοντες 
τάς προθέσεις των διά τό μέλλον τής Σχολής, ώς θά ίδωμεν, προσθέτουν 
άκριβώς εις τό σημεΐον τούτο των εγκαινίων καί τά ενδιαφέροντα ταυτα : 

«Μετά ταυτα έξεφώνησε καί ό τής ευγλωττίας διδάσκαλος έγκώμιον τής 
έλλάδος φωνής καί σάς λέγομεν ότι ενα τοιοντον θέλιημα ήχον άξιον κατανύ- 

ξεοος νά βλέπη τινάς τόν παναγιώταν ον καί τους αρχιερείς νά δακρνονν από 
τόν ζήλον καί όλους γενικέος νά χαίρωσι καί νά έπεύχωνται επί τή συστάσει 
τ αυτής τής πάγκοινου Σχολής καί δ άγιος θεός νά κατευόδωση τούτο τό 
θεάρεστον καί επωφελώς κατόρθωμα» 1. 

Εις τήν πανηγυρικήν εκείνην συγκέντροοσιν τής 6ης Ιουνίου 1804 ό 
σχολάρχης Δωρόθεος ήτο τό πρωταγωνιστούν καί έξέχον πρόσωπον. Ή 
όμιλία του φαίνεται ότι έθελξε καί έγοήτευσε. Καί οί συγκεντρωμένοι 
έκτος άπό τόν θαυμασμόν τους διά τόν νέον διδάσκαλον έστήριξαν έπ4 αύ- 

τοΰ πολλάς έλπίδας διά τό μέλλον τής Σχολής. Ό έπίσημος διορισμός τοϋ 
Δωροθέου έγινε διά πατριαρχικού γράμματος Καλλινίκου Ε', κατ4 Ιούνιον 
1804, άσφαλώς κατά τάς πρώτας ήμέρας τοϋ μηνός, άν μή αύτήν τήν 1 

Ιουνίου 2. Τό γράμμα τούτο συνοψίζει τά γενόμενα. Έν πρώτοις παρου- 
____ ···:·» - · ■ *>■ · ·· " ·■ ·■ · * » ™ ■ ·* ··. 

. ·Λ :· τ 

1. Εράνισμα. Κώδιξ, περιέχων τάς αντιγραφές..., ΠΕΦΣΚ, τόμ. ΙΓ' (1878-79), 
σελ. 221. Εντεύθεν όρυόμενοι οί έρευνηταί (Χαμουδόπουλος, Παρανίκας, Μυστακίδης, 
Γεδεών), δέν σχολιάζουν τήν περιεχομένην εις τόν Κώδικα άλληλογραφίαν μεταξύ έπι- 
τρόπων τής Σχολής καί Κρίτζσκη. 

2. Παράρτημα. Πατριαρχικά γράμματα, ύπ’ άριθ. 20. 

ί 
ί 

•ν 

σιάζει τόν Δωρόθεον, τόν σοφολογιώτατον αρχιμανδρίτην τοϋ Οικουμενι¬ 

κού θρόνου, ώς άνδρα θεοσεβή, ιεροπρεπή, κόσμιον ώς προς τά ήθη, πε- 

παιδευμένον, «τρόφιμον τής θύραθεν καί έσω σοφίας καί διδάσκαλον των 
εγκυκλίων επιστημονικών μαθημάτων». Ούτος, λέγει έν συνεχεία τό γράμμα, 

έφάνη σχολαρχών άλλαχοϋ «καί ενταύθα κατά μέρος» καί έκαρποφόρησεν 
ή διδασκαλία του διά τό Γένος άπό τήν έπιμελή καί μετ’ άκριβείας παρά- 

δοσιν των φιλοσοφικών μαθημάτων. "Ηδη, μετά σύμφωνον γνώμην τών 
άρχιερέων, πεϊζαδέδων καί αρχόντων, «εφόρων καί ναζίρηδων καί τών 
επιτρόπων τής νεωστί μετοικισθείσης κοινής Πατριαρχικής Σχολής τοη> ελλη¬ 

νικών μαθημάτων», ό Δωρόθεος προετιμήθη «ώς άξιος καί έξελέγη άριστίνδην 
καί άποκατεστάθη σχολάρχης καί διδάσκαλως τών επιστημονικών μαθημάτων» λ 

Περαιτέρω άναφέρονται τά χρέη τοϋ σχολάρχου Δωροθέου, «νά δι- 
δίσκη έπιμελώς τά τής Φιλοσοφίας εγκύκλια μαθήματα κατά σειράν μέχρι 
τής άπαρτίσεως τής περιόδου αυτών». Κατά τό δοθέν ιδιόχειρον αυτού υπο¬ 

σχετικόν ό Δωρόθεος άνελάμβανε ν5 άναδείξη τελείους τούς άκροατάς του 
καί μεταξύ αυτών νά καταρτίση ένα άντάξιόν του («ίσον έαυτώ») διάδοχον 
εις τήν σχολαρχίαν. Εις τήν περίπτωσιν αυτήν καί συμφώνως προς τό ταυ¬ 

τόχρονον σιγίλλιον τής μετατοπίσεως τής Σχολής εις Κουρούτζεσμεν, 

έπιφυλάσσεται γέρας διά τόν σχολάρχην νά προωθηθή εις τήν τυχόν χη- 

ρέουσαν μητρόπολιν, «πρόσφοροι» καί άνάλογον τής αυτόν σοφολογιότητος». 

Παρέχεται λοιπόν ή έπίσημος ύπόσχεσις, ότι άσμένως θέλει τοϋ δοθή ή 
έκκλησιαστική έπαρχία «καί προ τής τελειώσεως τής σειράς καί τής περιό¬ 

δου τών εγκυκλίων επιστημονικών μαθημάτων», ύπό τόν όρον ότι θά 
έξακολουθήση νά διδάσκη τά μαθήματα μέχρις ότου άναδείξη τόν άντά- 

ξιον διάδοχον καί δή άνευ ιδιαιτέρου μισθού, έφ’ όσον διοικών δι’ επιτρό¬ 

που τήν έπαρχίαν του θά εισέπραττεν έξ αυτής τά κανονικά εισοδήματα, 

χωρίς νά μεταβή είς αύτήν. Αυτά ταυτα περίπου ύπόσχεται εις τήν άπό 1 

Ιουνίου 1804 ιδιόχειρον γραφήν του ό Δωρόθεος Πρώιος, αποδεχόμενος 
τήν εκλογήν του «εις τό τής Φιλωσοφίας καί σχολαρχίας υπούργημα» καί 
δεσμευόμενος «μή άποδημήσειν επ’ οίδεμιά προφάσει, πριν άν ή τών μαθη¬ 

μάτων τών επιστημονικοί περίοδος αποπερατωθεί] καί έτερός τις τών αντω 
προσωμιληκότων ικανός άναδειχθείς τής σχολ,αρχικής έπιβήναι καθέδρας» 2. 

2. ΤΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ. Δέν ύπάρχει άμφιβολία, ότι ή σχολαρχία 
Δωροθέου τοϋ Πρωίου υπήρξε γόνιμος καί άποδοτική. Διά τό συντελεσθέν 

1. Περιττεύει παραπομπή εις τούς άνθολογοϋντας έκ τού γράμματος καί παρου¬ 
σιάζοντας ποικιλοτρόπως τά κατά Πρώιον, έφ’ όσον άντλησις γίνεται άπ’ ευθείας άπό 
τήν πηγήν. 

2. Εράνισμα..., ΠΕΦΣΚ, τόμ. ΙΓ' (1878 -79), σελ. 204-205. 
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έργον βασίμως πληροφορεί ό μνημονευθείς ήδη, την Ιην Ιουνίου 1804 

καθιερούμενος μ’ έπικύρωσιν έν έπικεφαλίδι του πατριάρχου Καλλινίκου 
Ε', Κώδιξ τής Σχολής λ Όφείλομεν ν’ άντλήσωμεν έξ αύτοϋ, διά νά παρα- 

κολουθήσωμεν πάσαν την Εσωτερικήν ζωήν τής Πατριαρχικής Σχολής. 

’Εξ δλων των ενεργειών μαρτυρεΐται δτι έχει έμπεδωθή τάξις καλή καί επι¬ 

διώκεται διαρκώς τό μεΐζον. Νέος άνεμος πνέει εις τήν Σχολήν. Ώς προς 
τά μαθήματα Εχει σημειωθή πρόοδος νέα και τό πνεύμα του νέου διευθυν- 

τοΰ εμφορείται από τά σύγχρονα ρεύματα και τάς κατακτήσεις τής εποχής. 

Συμφώνως προς τά διαλαμβανόμενα εις τον επίσημον καταστατικόν 
χάρτην, τον έπικυρωθέντα μέ τό μακρόν πατριαρχικόν σιγίλλιον Καλλι¬ 

νίκου Ε' άπό Ιανουάριου 1804 ασφαλώς2, προβλέπεται θέσις Γραμματέως 
τής Σχολής, έκλεγομένου μεταξύ τών μαθητών και άμειβομένου ιδιαιτέρως. 
Ήδη διά σχετικής πράξεως άπό 1 Σεπτεμβρίου του έτους 1804 ·\ πού χαρα¬ 

κτηρίζεται ώς «πρώτον τής τον Μουσείου σνστάσεο>ς», ό Μανουήλ Δημη- 

τρίου Σηλυμβριανός εγκαθίσταται εις τό τής γραμματείας λειτούργημα. Τά 
καθήκοντα τού Γραμματέως ορίζονται ούτω πως. Πρώτα-πρώτα ούτος 
αναλαμβάνει «γράφειν πάνθ’ όσων ή Σχολή καί οπότε δέοιτο γραμμάτων», 

ύστερα θά κρατή ίσα τών «δσα τ5 επιατελλει καί οσα κομίζεται αυτή γράμ¬ 

ματα» άπαράλλακτα. Ή αποστολή εχει έμπιστευτικόν χαρακτήρα, διά τούτο 
έφιστάται ή προσοχή τού μαθητου Γραμματέως νά είναι προσεκτικός 
και εχέμυθος. Τού έδόθησαν δύο κώδικες, ϊνα εις μεν τον ένα γίνη ή έξι- 
στόρησις «τών κατά τήν Σχολήν τήνδε τον Γένους» συμβεβηκότιον άλλα 
καί περιληφθοϋν δσα «αν εξής έν αυτή σνμβαίνη γίγνεσθαι», εις δέ τον 
δεύτερον νά καταχωρίζωνται δσα γράμματα λαμβάνει ή στέλλει ή Σχολή. 

Τάς δαπάνας τής λειτουργίας τής Σχολής εμελλεν ό Γραμματεύς νά κατα- 

γράφη εϊς τρίτον κώδικα 4. Φανερόν είναι δτι εχομεν κατά κάποιον τρόπον 
Γραμματείαν καί Λογιστήριον τής Σχολής. Επίσης φανερόν είναι δτι, 
καίτοι χαρακτηρίζεται ώς νεωστί ίδρυθεΐσα ή Σχολή Κουρούτζεσμε, έν 
τούτοις δεν άποκόπτει τούς μετά του παρελθόντος δεσμούς. Έπισήμως ή 
Σχολή άποκαλεΐται Πατριαρχική καί Σχολή τού Γένους, περιώνυμος μάλι¬ 

στα καί λαμπρά. 

Ή δεύτερα πραξις του Σχολάρχου υπό τήν ιδίαν ήμερομηνίαν 1 Σε- 

1. Τον Κώδικα «παρερριμμένον εν τινι γωνίφ> τής Σχολής άνεϋρεν ό Άλ. Στ. Καρα- 
θεοδοιρή, άντέγραψεν ό "Ιμβρου Νικηρόρος Γλύκας καί περιέλαβεν ή διεύθυνσις τοϋ 
ΠεριοδικοΟ τοΟ Έλλην. Φιλολ. Συλλόγου ΚΠόλεως εις τόν ΙΓ' τόμον αύτοϋ. 

2. Παράρτημα. Πατριαρχικά Γράμματα, ύπ* άριθ. 18. Προηγουμένως έγένετο ήδη 
άνάλυσις τοϋ περιεχομένου τοΟ γράμματος. 

3. Εράνισμα..ΠΕΦΣΚ, τόμ. ΙΓ', σελ. 205. 
4. Περί τούτων προβλέπει τό άρθρον Β' τοϋ καταστατικού σιγιλλίου Καλλινίκου 

Ε', πού άνελύθη ήδη. 

πτεμβρίου 1804 περιέχει άπόφασίν του, κατά τό αυτό Β' άρθρον τοϋ 
καταστατικού 1, περί διορισμού βιβλιοφύλακος τής Σχολής. «Καί βιβλαο- 

φύλακα εδοξεν ήμϊν έγκαταστήσαι», λέγει χαρακτηριστικώς 2. Ό κατόπιν 
σχετικής έρεύνης θεωρηθείς ικανός διά τό λειτούργημα τούτο μαθητής 
ήτο ό Χίος Παντολέων Φραγκιάδης. Πρώτον καθήκον τοϋ βιβλιοφύλακος 
ήτο νά μεριμνά διά τήν καλήν διατήρησιν τών βιβλίων, όπως καί τής τά- 

ξειος καί εύκοσμίας άσφαλώς εντός τής αιθούσης τής Βιβλιοθήκης. Ακο¬ 

λούθως τίθεται περιορισμός εις τήν χρησιμοποίησιν τών βιβλίων, άπα- 

γορευομένης τής εξαγωγής αύτών καί έπιτρεπομένης τής χρήσεως διά 
τούς ένοικοϋντας καί μετά πολλής προσοχής. Διαφαίνεται έκ τών γραφό¬ 

μενων δτι έπετρέπετο ό δανεισμός έναντι άποδείξεως, άνανεουμένης κατά 
τήν πρώτην Κυριακήν έκάστου μηνός. Τά βιβλία έφυλάσσοντο εις τό 
«λιθόκτιστοι1 οίκημα», εις δέ τόν βιβλιοφύλακα παρεδίδετο κώδιξ μέ άλφαβη- 

τικήν αναγραφήν τών ύπαρχόντων βιβλίων καί μέ τήν εντολήν νά προσθε¬ 

τή όσα εις τό μεταξύ θά είσήγοντο διά δωρεάς ή αγοράς. Κατά τό τέλος τής 
περιόδου τών μαθημάτων θά έγίνετο έλεγχος, κατά τόν όποιον χαρακτηρι¬ 

στικούς δηλοΰται εις τόν βιβλιοφύλακα, άν παρουσιασθή έλλειμμα, «απο¬ 

δώσεις λόγον, εϊ τι λέλειπται καί παρημέληταί σοι». 

Πώς έστερεώθησαν τά βήματα τής Σχολής ύπό Δωρόθεον τόν Πρώιον 
μαρτυρεί λιτή επιστολή τοϋ ίδιου προς τούς άδελφούς Ζωσιμάδας, άπο- 

σταλεϊσα τήν 29 Νοεμβρίου 1804 εις άπάντησιν προηγηθείσης ΐδικής των, 

πολλά δέ πληροφορούσα καί ενδιαφέροντα πράγματα, διά τήν έν γένει 
λειτουργίαν τής Σχολής8. Ήρχισαν αί παραδόσεις άπό 13 Ιουνίου 1804. 

Συνήχθησαν πολλοί μαθηταί πανταχόθεν, ώστε δεν έδέχοντο άλλους πλέον, 

διότι δεν έπήρκει ό χώρος τοϋ οικήματος καί πολλοί διέμενον εις οίκους 
αρχόντων καί άρχιερέων, όχι έντός τής Σχολής. «Μέ μεγάλην λύπην απο¬ 

βάλλω πολλούς τών προσερχομενών, πλήν τί ποιητέον;», λέγει ό σχολάρ- 

χης. Εύρε μαθητάς άξιους προσοχής, γράφει, «νόας επιτηδείους, ελληνικά 
πνεύματα». Εϊς τήν τάξιν τών Μαθηματικών, προσέθετεν, έδίδασκε τοϋ 
Νικηφόρου Θεοτόκη τά Μαθηματικά, έκδόσεως Ζωσιμάδων4 καί μίαν 
Λογικήν τοΰ άββά Γενουηνσίου. Ώς έπεξηγεί ό Δωρόθεος, μετέφρασεν 

1. Καταστατικόν σιγίλλιον, έν συνδυασμφ πρός τά περαιτέρω. 
2. Εράνισμα..., ΠΕΦΣΚ, τόμ. ΙΓ', σελ. 205-206. 

3. Αυτόθι, σελ. 209 - 210. 
4. Ό τίτλος τοϋ βιβλίου είναι: Στοιχείων Μαθηματικών έτι παλαιών και νεωτέρων 

συνερανισθέντων υπό τοΰ πανιερωτάτου αρχιεπισκόπου πο οτην Άστραχαι'ίον κυρίου Νικη¬ 

φόρου, φιλοτιμώ δέ δαπάνη έπιδοθέντων, όπως δωρεάν διανέμωνται τοίς έν τοίς έλληνομου¬ 

σείο ις φοιτώσιν ύπό τών τιμιωτάτων και φιλογενών ανταδέλφοιν Ζώσιμο., έν Μόσχφ 1798 - 

1799 (τόμ. 3, δον). Βλ, Α. Παπαδοπούλου-Βρετοϋ, Νεοελ. Φιλολογία, μέρ. 

Β', έν Άθήναις 1857, .σελ.. 109, άριθ. 294. 
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αύτός ό ίδιος τήν Λογικήν τοϋ Γενουηνσίου 1 2 καί δΓ αυτής άντικατέστησε, 

καθώς φαίνεται, είς τήν διδασκαλίαν τήν μέχρι τοϋδε έν χρήσει Λογικήν 
Θεοφίλου Κορυδαλλέως. Τό γεγονός ότι ή Λογική αϋτη περιεσώθη δι' 
ενός χειρογράφου Άγιορειτικοϋ (Έσφιγμένου 2296), μέ τήν ένδειξιν δτι 
μετεφράσθη «υπό αρχιδιακόνου Δωροθέου Πρωίου, φιλοσόφου, μετά τινων 
σημειώσεων» 2 επιμαρτυρεί ότι τήν μετάφρασιν έφιλοτέχνησεν ό Δωρόθεος 
άπό τής εποχής πού έδίδασκεν είς Χίον, ώς όμολογεΐ, χρησιμοποιήσας 
έκεί τό πρώτον τό έργον. 

Περαιτέρω ό Δωρόθεος παρέχει πολυτίμους πληροφορίας διά τάς νεω¬ 

τεριστικός ένεργείας του, ήτοι τάς προσπάθειας προς αύτοδιοίκησιν τών 
μαθητών του, άνερχομένων είς 35 καί πλέον. Γράφει σχετικώς : «Περί τά 

τέλη έκαστου μηνός ή ήμετέρα Σχολή μεταβάλλεται εις Γνμνάσιον' οι μαθη- 

ται διαιρούνται εις δυο κόμματα, εκλέγει έκάτερον ένα πρόεδρον ή ταξίαρ- 

χον και ποιονσιν εριν διά δύο ημέρας περί τών διδαχθέντων θεοίρημάτων και 
προβλημάτων, προτείνοντες και διαλνοντες άμοιβαίως έν τάξει έκάτεροι. 
ΟΙ δύο πρόεδροι προσέχουσιν εις τήν διατήρησιν τών γυμναστικών νόμων καί 
εϊσι διαιτηταί τών άναφνομένων αμφιβολιών καί φιλονεικιών, έχονσι δέ δι¬ 

καίωμα οί φιλονεικονντες νά κάμουν εκκλητον τήν άμφισβήτησιν προς άλλους 
πρώην προέδρους καί τελευταιον προς εμέ. Εις ταϋτα τά γυμνάσια τά έρε- 

θίζοντα είς άκρον τών νεανίσκων τό φιλότιμον σνρρέονσι πολλοί, έφοροί τε 
καί επίτροποι, ενίοτε δέ καί ετερογενείς καί πάντες θανμάζουσι τήν ενοϋσαν 
αγχίνοιαν τον κλίματος καί χαίρουσι καί ύπερεκθειάζουσιν αυτούς στέφοντες 
έγκωμιαστικοϊς στεφάνοις». 

Ή άποκαλυπτική αΰτη ένέργεια Δωροθέου τοϋ Πρωίου δεν έτυχε τής 
δεούσης προσοχής άπό τούς έρευνητάς, ουδ’ άπ! αυτόν τον καθηγητήν Ά- 

μαντον, άφιερώσαντα ειδικήν μελέτην εις τον συμπολίτην του διδάσκαλον 
τοϋ Γένους. Π ροτρέχων κατά πολύ άπό τήν έποχήν του ό Δωρόθεος καί 
αψηφών τούς κινδύνους, πού ήπειλοϋντο εναντίον του έκ μέρους τών κρα¬ 

τουντών, ώργάνωσε κοινοτικής αύτοδιοικήσεως είδος εντός των κόλπων 
τής Σχολής καί έπεδίωξε νά έθίση τούς τροφίμους είς τό άρχειν τε καί άρ- 

χεσθαι υπό επαχθή δουλείαν. Περίεργον είναι πώς δεν εύρέθη είς τάς φύ¬ 

λακας ό τολμηρός οδτος πρωτοπόρος. Δεν γνωρίζομεν μέχρι ποιου σημείου 
κατώρθωσε νά κρατήση τον θεσμόν καί νά τον άναπτύξη ίσως, άλλα ό θαυ¬ 

μάσιος διδάσκαλος όμιλεΐ μέ δλον του τον ένθουσιασμόν άναφέρων τό γε¬ 

γονός καί ύπογραμμίζων τήν υποδοχήν πού συνήντησεν ή πρωτοβουλία 

1. Άναφέρεται περί της Λογικής καί Μεταφυσικής τοϋ Γενουηνσίου, ότι αύτήν 
μετέφρασεν ό Πρώιος καί παρέμεινεν ανέκδοτος. Ν. Λ ο γ ά δ η, Παράλληλον Φιλο¬ 
σοφίας... (ΚΠολις 1860), σελ. 43. 

2. Σ π. Π. Λάμπρου, Κατάλογος..., τόμ. Α', σελ. 196. 

του. Ή έπιστολή όμως γράφεται τον Νοέμβριον τού 1804 καί δεν ήμποροϋ- 

μεν νά εϊμεθα βέβαιοι, άν έγινε θεσμός ή απόπειρα τοϋ Πρωίου νά δώση 
έν σπέρματι τήν εικόνα τής όργανώσεως πολιτικών θεσμών καί τήν υπο¬ 

ψίαν πόσον ύπό ελεύθερον καθεστώς θά ήμποροΰσε νά άναπτυχθή. Δικαίως 
συνέρρεον όμογενεΐς καί έτερογενείς νά παρακολουθήσουν τά παράδοξα 
μαθήματα τής μαθητικής κοινότητος, αύτά πού έπεκτεινόμενα θά έγίνον- 

το — ήδύναντο καί νά γίνουν — έφαρμογαί πολιτικής κοινότητος καί νά 
ύποκαύσουν συνεχιζόμενα τον έρωτα προς τήν έλευθερίαν. 

Διά τά γραμματικά μάς παρέχει ώσαύτως πληροφορίας ή έπιστολή τοϋ 
σχολάρχου προς τούς Ζίοσιμάδας. Έκ τών δύο διδασκάλων ό πρώτος έδίδα- 

σκε Πλούταρχον, Ξενοφώντα, "Ομηρον, «μέ άπασαν τήν έν ΚΠόλει γραμ¬ 

ματικήν άκρίβειαν», καθώς καί τό περί συντάξεως, κατά τό πρόγραμμα, ό 
δέ δεύτερος έδίδασκεν Ισοκράτη καί Λουκιανόν, «μετά τον τεχνολογικού 
καί ορθογραφικού». Ό δεύτερος διδάσκαλος προηγείτο τοϋ πρώτου, προ- 

έβαινεν είς γλωσσικήν έξομάλυνσιν τών κειμένων καί προητοίμαζε τήν 
προσπέλασιν δυσκολωτέρων συγγραφέων καί τοϋ Όμήρου, πού ήρμήνευεν 
ό πρώτος. Διά τοϋτο ό Δωρόθεος έσημείωνεν δτι ό δεύτερος διδάσκαλος 
«προετοιμάζει τά μειράκια διά νά ακούσουν τάς νψηλοτέρας διδασκαλίας τον 
πρώτου». "Αξιόν σημειώσεως είναι τό άναφερόμενον, ότι έκαλοΰντο κατά 
τετραμηνίαν «δύο ξένοι διδάσκαλοι καί εις τών εγκρίτων άρχιερέοιν, προς 
άναθεώρησιν τής προόδου», πού είχον σημειώσει είς τό τεχνολογικόν καί τό 
ορθογραφικόν οί μαθηταί τοϋ δευτέρου διδασκάλου, όπως καί είς τό συντα¬ 

κτικόν οί του πρώτου. Άλλα αναχρονιστικόν ήτο, δτι «οι μέν προκόπτοντες 

επαινούνται, οί δέ προσκόπτοντες έπιπλήττονται δημοσία». Τό β' σκέλος τής 
ένεργείας αυτής ήτο ήθική μείωσις τών καθυστερούντων μαθητών. Διά 
τούς πρωτεύοντας μαθητάς έμελλον νά καθιερώσουν καί ειδικά βραβεία, 

προς τοϋτο δέ ό Δωρόθεος συνεννοείτο μέ τον γενικόν έφορον τής Σχολής 
Δ. Μουρούζην καί άνέμενεν άπό τήν Ευρώπην διαφόρων ειδών βραβεία, 

Ιδίως διά τήν έπιβράβευσιν έκείνων πού ήρίστευον εις τήν Γεωμετρίαν. 

Άτυχώς δεν άναφέρει τό είδος τών βραβείων συγκεκριμένος. 

Κατά τά διαλαμβανόμενα εις τά πατριαρχικά γράμματα, τό παλαιόν 
σχολείο ν είς τό Φανάρι δέν κατηργεΐτο μέ τήν ΐδρυσιν τής Σχολής τοϋ 
Κουρούτζεσμε. ΔΓ δ άπαξ τοϋ μηνός ό πρώτος γραμματικός τής Μεγάλης 
Σχολής έπεσκέπτετο τό παλαιόν σχολεΐον προς παρακολούθησιν τοϋ συντε- 

λουμένου έργου, μέ τήν εύχέρειαν νά έπικυρώνη ή μεταρρυθμίζη κατά τήν 
κρίσιν του δσα έγίνοντο άπό τούς εκεί διδασκάλους. Αλλά συγκεκριμένον 
τι δέν λέγει ό Δωρόθεος επί του προκειμένου, διά νάγνωρίζωμεν τίμετερρύ- 

θμιζε καί τί ένέκρινεν ό πρώτος γραμματικός είς τό Φανάρι. Φυσικά δυνά- 

μεθα νά συμπεράνωμεν δτι έγίνετο εις Φανάρι τελικώς δ,τι καί είς Κουρού- 

τζεσμεν, Άλλ8 ένδιαφέρον θά ήτο νά έγίνετο γνωστή πάσα πρωτοβουλία 
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των εις Φανάρι διδασκάλων, πού ίσως δεν θά ένέκρινεν ό διδάσκαλος της 
Μεγάλης Σχολής. 

Οί αδελφοί Ζωσιμάδες εΐχον άποστείλει εις τον Δωρόθεον Πρώιον 
49 σώματα των Μαθηματικών του Θεοτόκη, χάριν των μαθητών τής Μ. 

Σχολής. Λέγει ό σχολάρχης εκμυστηρευόμενος ότι και αυτός ό ίδιος δεν 
εΐχεν άντίτυπον του βιβλίου καί του έδάνεισεν έν ό πατριάρχης διά την 
παράδοσιν, πολλοί δέ μαθηταί επίσης δεν είχον «και έβιάζοντο νά βνθι- 
σθώσι πάλιν εις τάς άνηγραφάς». Άπό τά άποσταλέντα αντίτυπα θά έστελ- 

λε μερικά εις τά σχολεία Χίου καί Κυδωνιών, τά δέ άλλα θά έμεναν διά τάς 
άνάγκας τής Μ. Σχολής. Έξ άλλου προσφάτως ό Δωρόθεος είχε λάβει την 
δαπάνη Ζωσιμάδων έκδοσιν του Ήλιοδώρου, υπό του Κοραή, ώς μνημονεύει 
εύχαριστών, καί άκόμη είχε πληροφορηθή ότι έπέκειτο ή έκδοσις έκκλη- 

σιαστικών καί φιλοσοφικών βιβλίων του Ευγενίου Βουλγάρεως, δΤ ό συνέ¬ 

χαιρε, προσδοκών νά ΐδη καί ίδιοχείρως τά βιβλία. Τά μαρτύρια ταϋτα τής 
βιβλιοφιλίας του Δωροθέου Πρωίου δεν είναι μόνον πειστήρια δίψης πνευ¬ 

ματικής καί παρακολουθήσεως τής βιβλιογραφίας τής έποχής του, όσον 
καί άποδείξεις τού μεγάλου διδασκαλικού του ενδιαφέροντος υπέρ τής 
Μ. Σχολής, πού διηύθυνεν. 

Αλλά τό διδακτικόν εργον τού Πρωίου έκδηλώνεται πολλαπλώς. Τήν 
30 Νοεμβρίου 1804 έγραφε προς τον Κοραήν οτι ή Σχολή του εΐχεν άνάγκην 
βιβλίων καί έργαλείων, «δι ο και κατά πρώτον πρέπει νά σκεφθής — πα- 

ρήγγελλεν εις αυτόν — οποία τά αναγκαιότερα βιβλία, ελληνικά τε και γαλ¬ 

λικά, και εργαλεία προς απόδειξιν τών φνοικών προτάσεων». Έβασίζετο 
λοιπόν εις τήν εποπτικήν διδασκαλίαν της Φυσικής καί έζήτει όπως δώση 
προσοχήν ό Κοραής διά τά εργαλεία «νά είναι ολίγον μεγαλοντζικα» άλλα 
καί ακριβή διά νά γίνωνται «αΐ δείξεις έντελέστεραι». Επίσης έκδηλώνει 
τήν επιθυμίαν του προς τον Κοραήν,νά εΐχεν «ένα νεώτερον συγγραφέα 

περί τής πρακτικής Γεωμετρίας και άγρομετρίας καί νψιμετρίας και έν ένί 
λόγω ιιη ίηξιηίβνβ είνίΐβ μετά τών άνηκόντων εργαλείων, διά νά δείξη εις τους 
νεανίσκους τήν χρήσιν τής Γεωμετρίας». Εις Ιταλίαν εΐχεν ΐδει, τάς κωνι¬ 

κός τομάς διδασκόμενος, ένα κώνον ξύλινο ν «τετμημένον μέν κατά τάς 
τρεις καμπυλοειδείς τομάς, ίσιος και κατά τρίγωνον και κύκλον, συγκεκολλη- 

μένον δε δι εξωτερικών ξύλινων γόμφων και έν ταΐς χρείαις διαλνόμενον κατά 
τάς τομάς και πάλαν απαρτιζόμενον». Έζήτει λοιπόν τον κώνον «προς μεί- 

ζονα σαφήνειαν τών Κωνικών Θεωρημάτων». 

Καί άλλα βιβλία άπό τον Κοραήν χάριν τής διδασκαλίας του ό Δωρό¬ 

θεος παρήγγελλεν. Ούτως έζήτει τυχόν ύπάρχουσαν εις τήν γαλλικήν μετά- 

φρασιν τών Ηθικών τού Άριστοτέλους, διότι κατά τό νέον «σχολαστικόν» 

έτος έπρόκειτο νά διδάξη σχολαστικήν Φιλοσοφίαν του Άριστοτέλους 
αντί τής Λογικής. Επίσης έζήτει τού Ερρίκου Στεφάνου τό Λεξικόν. Ακόμη 
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έζήτει «τάς εσχάτως έγκρινομάνας Μαθηματικήν, Φυσικήν και Μεταφυσικήν, 

τά μέχρι τοϋδε πρακτικά τον νεοσνσταθέντος Πανεπιστημίου (Παρισίων), δυο 
ή τρία σώματα τών λογαρίθμων τον Γαρδινερίον και ένα άτλαντα καλόν». 

Ή πρόθεσις τού σχολάρχου είναι φανερά. Έπεθύμει εΐλικρινώς νά όργα- 

νώση τήν διδασκαλίαν τών Μαθηματικών όσον τό δυνατόν έπί έδραιοτέ- 

ρας βάσεως. 
Ή άπάντησις τού Κοραή (6 Μαρτίου 1805) δεν έκάλυπτεν ολας τάς 

παραγράφους τής επιστολής τού Πρωίου, διά τούτο ό τελευταίος ύπεχρεώθη 
νά έπαναλάβη τά σημεία πού ήτο άνάγκη καί νά ζητήση εκ νέου (επιστολή 
25 Μαΐου 1805) καταλόγους φυσικών όργάνων. Μετά έν έτος, τού έγραφε, 

θά ήρχιζε τήν διδασκαλίαν τής Φυσικής καί έπειγόντως ήθελε τά ζητηθέντα 
βιβλία καί εργαλεία, δηλ. περί Μηχανικής, Υδραυλικής, Όπτικής, Αερο¬ 

λογίας, Ηλεκτρολογίας καί Αστρονομίας. "Αν τά έστειλεν ή όχι δεν γνω- 

ρίζομεν, πάντοις ή άλληλογραφία συνεχίσθη. 

Σύνοψιν τού συντελουμένου εις τήν Σχολήν έργου περιέχει έπιστολή 
άποκριτική προς Μωυσήν Κρίτζσκην τών πρφην καί νΰν έπιτρόπων αυτής, 

ύπό χρονολογίαν 14 Απριλίου 1805. «Συνέρρευσαν πανταχόθεν — έγρα- 

φον — πλήθος μαθητών Ιερωμένων και λοϊκών, ώστε όπου σήμερον πλέον 
δεν τους χωρεϊ, καθότι εξαιρώντας τους διδασκάλους, τον σχολάρχην, και τούς 
νπηρέτας των, κατοικονσι μέσα υπέρ τους όγδοήκοντα μαθητας και οι προσερ¬ 

χόμενοι σήμερον βιάζονται νά κατοικώσιν εις όσπίτια χωριανά μέ ενοίκων» 

καί κατά τάς ύπαρχούσας πληροφορίας ό άριθμός τών εντός καί εκτός 
τής Σχολής κατοικούντων, ταύτόν είπεϊν τών ακροατών μαθητών, έφθανε 
τούς 160. Προστίθεται ότι διδάσκονται τά Μαθηματικά τού Θεοτόκη, όπως 
εΐδαμεν, ή Λογική, τά ποιήματα τού Όμηρου, ό Θουκυδίδης, ό Πλούταρ¬ 

χος, ό Ξενοφών, ό Ισοκράτης, ό Λουκιανός, παρεντίθεται δέ τό ούσια- 

στικόν τούτο, ότι ήτο «νόμος τής Σχολής, δ προσερχόμενος μαθητής νά 
έχη όλ,ίγην τινά εϊδησιν τής Γραμματικής και τών ενλ,ηπτοτέρων συγγρα¬ 

φέων». Προγραμματισμός διά τον έπόμενον χρόνον, δηλ. άπό τού άκολου- 

θοΰντος Σεπτεμβρίου, εΐχε γίνει μέ πρόθεσιν νά διδαχθούν Τριγωνομετρία, 

Κωνικαί τομαί, Άλγεβρα καί Μεταφυσική. Διά τον τρίτον χρόνον τό πρό¬ 

γραμμα προέβλεπε τά Φυσικά τού Θεοτόκη καί τά Ηθικά. Διά τον τέταρτον 
χρόνον προωρίζοντο τά Αστρονομικά καί τά Θεολογικά. Επειδή πολλοί 
προωρίζοντο δι* ιεροκήρυκες, έμελλε νά διδαχθή δίς ή Ρητορική. Ώς προς 
τον κύκλον τών μαθημάτων ή έπιστολή έπάγεται: «ούτω νά άνακυκλοννται 
είς κάθε τετραετίαν όλα τά μαθήματα, όπου είναι αναγκαία σήμερον εις τό 

Γένος μας». 

Έπιστολή γραφείσα κατ’ έμπνευσιν τού σχολάρχου Δωροθέου επανα¬ 

λαμβάνει φυσικώ τφ λόγω τάς ειδήσεις, πού παρέσχεν ό ίδιος διά τών ίδι- 
κών του προς διαφόρους επιστολών, όπόθεν ήδη ήντλήσαμεν. Έν τούτοις, 
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εΐτ’ έκ της διαφορετικής διατυπώσεως εϊΓ έκ προσθηκών, ποριζόμεθα καί 
άλλας συμπληρωματικός ειδήσεις. Μία άπ* αυτάς είναι δτι πολλοί Φράγκοι 
προσήλθον από τό Σταυροδρόμι καί ήκουσαν τά μαθήματα εις τήν Σχολήν, 

μεθ δ (ομολόγησαν ότι «εις τήν Ευρώπην δεν γίνεται τόσον όγλήγορος ή 
προκοπή». Έπί πλέον πληροφορούμεθα ότι πολλοί αρχιερείς συχνάζουν 
καί παρακολουθούν τό έργον τής Σχολής, ένας έξ αύτών δέ έγινε μαθητής. 

Λακωνική καί είς τήν λακωνικότητά της εύγλωττος είναι ή διαπίστωσις 
τών έπιτρόπων, ότι «όλος ό κύαμος έφιλωτιμήθη νά μόθη, να προκόψω». 

3. ΑΛΛΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ. Άνήσυχον πνεύμα ό νέος σχολάρχης τής 
Πατριαρχικής Μεγάλης Σχολής του Γένους, τής πάγκοινου μάλιστα, κα¬ 

θώς άγαπά νά όνομάζη αύτήν, φυσικόν ήτο νά έπιδείξη δλας τάς όργανωτι- 
κάς αύτοΰ ικανότητας, στρεφομένας προς δλας τάς κατευθύνσεις, πού ήτο 
δυνατόν νά εξυπηρετήσουν τήν Σχολήν αμέσως ή έμμέσως, ευθέως ή πλα- 

γίως. Εκτός από τά κύρια έπιτεύγματα, πού άνεφέρθησαν προηγούμενους, 
ή σχολαρχία Δωροθέου Πρωί ου είς τον τομέα των προσπαθειών έχει νά 
έπιδείξη έξ ίσου σοβαρός έπιτυχίας, διότι ή έθεσε προβλήματα ή τεθέντα 
προώθησε καί ή λύσις έπήλθεν αργότερα ή τέλος ήνοιξε τον δρόμον είς 
παρεμφερείς παιδευτικούς καί πνευματικούς σκοπούς, χάριν τής Σχολής. 

Άντλοΰντες καί πάλιν από τον Κώδικα, πού καθιέρωσεν ό Δωρόθεος, έχο- 

μεν νά έπισημάνωμεν τάς άκολούθους ένεργείας τής Σχολής, έμπνεομένας 
άπ αυτόν τον ίδιον τον Δοορόθεον καί μέχρι τέλους ή σημείου τίνος κατευ- 

θυνομένας έπίσης άπ5 αύτόν. 

Καίτοι τό θέμα τής οικονομικής διαχειρίσεως δεν ήτο τής άμέσου 
άρμοδιότητος τού σχολάρχου, έν τούτοις ό διευθύνων νους τής Σχολής 
ώφειλε νά μεριμνά καί περί αύτού καί περί των πάντων. Άλλα τό ζήτημα 
δεν ήτο, πώς θά διαχειρισθή κανείς μίαν δωρεάν, άλλά πώς θά προκαλέση 
μίαν νέαν καί πώς θά κατορθώση νά έμπνεύση τήν έμπιστοσύνην τών φιλο- 

μούσων προς τό συντελούμενον έργον, ώστε νά συνεχισθοΰν αί πρός αύτό 
ενισχύσεις. Τήν 26 Μαΐου 1805 άποστέλλεται εκ μέρους τής Σχολής έπί- 

σημος επιστολή πρός τον «νψηλότατον αύθέντην κύριον Αλέξανδρον Μον- 

ρούζην, βοεβόδαν» 1. Άναφέρεται είς αύτήν δτι ό πρώτος έφορος τοϋ Μου¬ 

σείου Δημήτριος Μουρούζης έδειξε πρός τήν Σχολήν αυθεντικόν γράμμα 
τού αδελφού του, πληροφορούν περί «ετησίου έσαεί προσφοράς τή Μεγάλγ) 

τον Γένους Σχολή διά χρνσοβούλλον έξ ακοοίων γροσίων»2. Άλλά κοντά εις 

1. Εράνισμα..., ΠΕΦΣΚ, τόμ. ΙΓ', σελ. 231 -232. 

2. «Τή δωδέκατη Μαΐου έδειξεν ήμϊν αυθεντικόν αυτής γράμμα ό εκλαμπρότατος 
αντάδελφός της...», αρχίζει τό γράμμα καί τό περιεχόμενον αύτοϋ εικάζομεν έκ τής 
άπαντήσεως, δι’ δ ήμποροϋμεν νά συμπεράνωμέν δτι δεν πρόκειται περί των προγενεστέ- 
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αύτήν προστίθεται καί χορηγία μηνιαία άπό γρόσια 200 έξ ιδιαιτέρων τού 

Αλεξάνδρου Μουρούζη. 
Οί έπιστέλλοντες ευρίσκουν τήν ευκαιρίαν νά υμνήσουν τήν οικογέ¬ 

νειαν Μουρούζη διά τοιούτων άξιομνημονεύτων : «Οϊδε τό Γένος οποίον 

τό φύραμα καί ή διάθεσις περί τάς Μούσας και μονσοτρόφονς τον θεοφρον- 

ρήτον ύψους της έν τα,ίς 'Ηγεμονίαις απανταχού φροντιστήρια εκ βάθρων ανε- 

γείροντος, τά σεσαθρωμένα επισκενάζοντος, τά παλαιό, άνακαινίζοντος, τα δε 
τής 'Ελλάδος πλονσίαις δοιρεαϊς άνακονφίζοντος και τούς θιασώτας ένϊ λόγω 
τής ’Αθήνας έκ παντός τρόπου περιβάλλοντος». Ή άγγελλομένη μηνιαία 
χορηγία ηΰφρανε τήν διοίκησιν τής Σχολής, διότι ήρχετο είς καταλλη- 

λοτάτην στιγμήν νά καλύψη ούσιαστικάς άνάγκας, «πολλάς χρείας δαπανη¬ 

ρός τοϋ νεόδμητου Μουσείου», καθώς γράφουν, έκφράζοντες τήν ευγνωμοσύ¬ 

νην των καί καταλήγοντες ώς εξής : ((... απαντες οι μαβηταϊ τοϋ Μουσείου 
μαθόντες τή 12 Μαΐου τήν πρός τήν Σχολ,ήν προμήθειαν και χορηγίαν, τούς 
υπολογισμούς αυτών καί δείξεις καί Θεωρίας καί γυμνάσεις διακοψαντες, εν ενι 
στόματι εκραύγαζον Α ι γάρ, Ζεν πάτερ καί Άθηναίη και ” Απόλλων, τοιον- 

τοι δέκα ήμϊν εϊεν ανδρες Αχαιών. . .». 

Πρός τον λαμπρόν ήγεμόνα ή Σχολή ήσθάνετο τήν άνάγκην νά παρέχη 
τον άπολογισμόν τών πεπραγμένων αυτής καί ώς χρόνον κατάλληλον έπέ- 

λεξετό τέλος τού πρώτου έτους τών έργασιών της. Ύπό χρονολογίαν 1 Σε¬ 

πτεμβρίου 1805 έτους («καί β' τής τοϋ Μουσείου συστάσεως») ό σχολάρχης 
άπηύθυνεν έπιστολήν πρός τον ήγεμόνα τής Μολδαβίας Άλεξ. Μουρούζην 
κατατοπιστικήν, άρχομένην διά τών εξής : (όΐδού θεία συναρσει και προστα¬ 

σία τής Μουρουζικής εστίας έτελείωσε τό πρώτον έτος τοϋ Μουσείου λυσιτε¬ 

λώς, λωμπρώς καί ένδόξως, κατά τε τήν τών μαθημάτων πρόοδον καί τήν τών 
έτησίοιν καί προφορικών πρόσοδον μαθήματα γάρ έν αντφ τώ πρώτω έτει 
άριθμητικά, γεωμετρικά, τριγωνομετρικά καί λογικά έδιδαχθησαν και εκ τών 
ενδόξων συγγραφέων ΓΕλλήνων ονκ ολίγα, ώστε τών άπανταχόθεν σνρρευσάν- 

των μαθητών ή πρόοδος έγενετό καί τοϊς τυφλοϊς ορατή* αλλα και η πρόσο¬ 

δος σύμφωνος τή προόδφ έξέπληξε τούς άκροατας, οιτινες εξ ενός στόματός 
επευφήμησαν τήν φιλόχριστόν καί φιλογενή διαθεσιν τών αναθεμενων». Είς 
σχετικήν συγκέντρωσιν καί έπί παρουσίφ τών πατριαρχών ΚΠόλεως καί 
Άντιοχείας, τών άρχιερέων, τής λοιπής χορείας κλπ. άνεγνώσθη ό Κώδιξ 
τών αφιερωμάτων καί ένεκρίθησαν οί λογαριασμοί. Οί συνελθόντες, γρά¬ 

φει, ένφ εϊχον τήν ιδέαν δτι θά παρουσιασθή έλλειμμα από τά υπέρογκα 
έξοδα τής λειτουργίας τής Σχολής, άντιληφθέντες δτι υπήρχε περίσσευμα 
άπήλθον ικανοποιημένοι «έκθειάζσντες τό πρώτον κινοϋν ταύτης τής μη χά¬ 

ρων δωρεών του Άλεξ. Μουρούζη, ήτοι έξ 750 γρ. έτησίως καί έκ 3.000 γρ. έφάπαξ 
(περί τών χρυσοβούλλων Παράρτημα, Γράμματα Ηγεμόνων, ύπ5 άριθ. 15 καί 16). 
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νής». Ταϋτα πληροφοριών ό σχολάρχης άπέστελλε προς τον οικονομικόν 
παράγοντα τής λειτουργίας τής Σχολής «περιληπτικήν πλάστιγγα τον Οεω- 

ρηθέντος λογαριασμού», κρίνων ότι ήτο ούτος «πόρρω κτίτωρ τής Βυζαντίου 
Σχολής», ώς απόγονος τοΰ αειμνήστου έκείνου Κωνσταντίνου βοεβόδα, 

του πατρός του, άλλα καί «ζών πατρώνος τον κλεινόν τοϋ Γένους Μουσείου»ι. 

Μία άλλη ενέργεια αξιοπρόσεκτος είναι, ότι ό Πρώιος εισηγήθη καί ή 
διοίκησις τής Σχολής άπεδέχθη, νά ίδρυθή παρ’ αυτή τυπογραφείον. Τήν 
εϊδησιν συλλαμβάνομεν δίς. Έν πρώτοις περιέχεται εις την από 14 Απρι¬ 

λίου 1805 μνημονευθεΐσαν καί προηγουμένως επιστολήν των πρφην καί 
νυν έπιτρόπων τής Σχολής προς τον εις Μόσχαν Μωυσήν Κρίτζσκην, προς 
τον όποιον μεταξύ των άλλων άνέφερον 1 2 3 ότι «πρόκειται τώρα σκοπός νά 
συγκροτηθή εις ένα άκρον τής πάγκοινου Σχολής τυπογραφείον υπό τή 
προστασία και οδηγία των εφόρων και έπιτρόπων και τον σχολαρχείου, διά 
νά τνπώνωνται ευκόλως οί συγγραφείς οι εκκλησιαστικοί καί οι εξιοτε- 

ρικοί, ών έχει χρείαν τδ πτωχόν ημών Γένος, τό γε νυν έχον. Ευρίσκονται 
άνθρωποι φιλογενεϊς — προστίθεται — οϊτινες καταβάλλονσι καπιτάλια προς 
σνστασιν τον διαληφθέντος τυπογραφείου, του οποίου τό κέρδος δλον έχει νά 
δίδεται εις την Σχολήν». Πληρέστερον μανθάνομεν άπό τον Πρώιον, γρά- 

φοντα προς Κοραήν την 25 Μαΐου 1805, μεταξύ άλλων τά έξης σχετικά : 

«Μελετουμεν νά φέρω μεν εντός τής Σχολής τό Πατριαρχικόν Τυπογραφείον, 
καθότι εκεί άποκατέστη ανωφελές μέ την όλότην» λ Δικαίως ό Δωρόθεος 
λέγει ότι είχε παραμεληθή τό Πατριαρχικόν Τυπογραφείον. Τούτο, μετά 
τάς γνωστός πρώτας πριοίμους μάλιστα προσπάθειας Κυρίλλου Α' του 
Λουκάρεως καί Νικοδήμου Μεταξά, εύρέθη λειτουργούν τό 1747, άλλ’ όχι 
έπί μακρόν. Γρηγόριος ό ΕΓ άνασυνέστησεν αότό κατά τήν πρώτην του 
πατριαρχίαν, άλλα παρημελήθη έπί των διαδόχων του καί μόνον άργότερα 
έπί Κυρίλλου Τ' άνεσχηματίσθη, τό 1817, μετά τάς προσπάθειας τού 
Πρωίου, υπό διευθυντήν τον Αλέξανδρον Άργυράμμον 4. 

"Οτι ό Πρώιος έβλεπε την Μεγάλην τού Γένους Σχολήν ώς εύρύτερον 
πνευματικόν ίδρυμα, πανεπιστημιακού τύπου άς εΐπωμεν, καταφαίνεται 
άπό τάς περισσοτέρας ένεργείας αότοΰ καί τονίζεται ιδιαιτέρως άπό τήν 
άπόφασίν του νά θεμελιώση έργον έπιστημονικόν καί έθνικόν διά τής συν¬ 

τάξεως καί έκδόσεως ένός πλήρους Λεξικού τής Ελληνικής Γλώσσης, διά 
τό όποιον ή ρχισεν εργαζόμενος αυτός ό ίδιος καί οί συνεργάται του. Περί 

1. Εράνισμα..., ΠΕΦΣΚ, τόμ. ΙΓ, σελ. 242 - 243. 
2. Αύτόθι, σελ. 223. 
3. Αυτόθι, σελ. 231. Ό Κοραής έζήτησεν άπό τον Πρώιον νά συστήση τυπογρα¬ 

φείον είς Χίον καί έκείνος παρετήρησεν ότι ήτο τοΰτο δύσκολον. 
4. Περί τοΰ θέματος βλ. Μ. Δ. X (α μ ο υ δ ο π ο ύ λ ο υ). Περί τοϋ πρώτου έν 

Ανατολή τυπογραφείου, «Αλήθεια», τόμ. Α' (1880-81), σελ. 37 κέξ. καί δή 108-109. 
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αότού θά γίνη προσηκόντως μακρότερος λόγος. Μία έπί πλέον άπόδειξις, 

ότι ήθελεν ό Πρώιος ακτινοβολούσαν τήν Μεγάλην Σχολήν, πού έπαξίως 
διηύθυνεν, είναι ότι τήν 1 Δεκεμβρίου 1805 διώρισε διδάσκαλον χωριστόν 
διά-τά παιδιά τά εγχώρια τής Ξηροκρήνης, κατόπιν αίτήσεως τών κατοίκων. 

Ή περισωθεΐσα σχετική πράξις είναι ενδιαφέρουσα καί διαφωτιστική λ 
Οί εγχώριοι κάτοικοι τοΰ Κουρούτζεσμι, λέγει ή πράξις, «έζήτησαν νά 
διορισθή καί εις διδάσκαλος τής ελληνικής, παραδιδους τοϊς παισίν αυτών μα¬ 

θήματα εισαγωγικά, οϊτινες ου δυνανται άκροάσθαι τών έντε?*.εστέρων μαθημά¬ 

των, άπερ οι τον Μουσείου διδάσκαλοι τοϊς φοιτώσι παραδιδόασι..Τό 
αίτημα έθεωρήθη δίκαιον, διότι οί παΐδες τών εγχωρίων έκινδύνευον νά 
διαφθείρωνται «ώδε κάκεϊσε περιπλανώμενοι» καί νά γίνωνται «άνάγωγοι 
καί κακοήθεις». Διά τούτο, «εγνωμεν καταχωρίσασθαι— λέγει ή άπόφα- 

σις — έκ τον περί τον ναόν τοϋ μεγάλομάρτυρος Δημητρών οικήματος άπό- 

μοιράν τινα καί σχολεϊον ενταύθα μικρόν σνστήσασθαι έτερον, έν ω τά μικρά 
καί άρχοειδή παοαδοθήσονται τής ελληνικής διαλέκτου μαθήματα τοϊς τών 
εγχωρίων παισίν, οϊ αν μή δννωνται κατακολουθεϊν έν τώ Μουσείω, μείζονά τε 
καί τελειότερα παραδιδόντων τών διδασκάλων μαθήματα». Δι’ ό διωρίσθη 
είς τό νεοσύστατον τούτο «μερικός διδάσκαλος» ό λογιώτατος κυρ - Νικό¬ 

λαος, μέ τήν συνεπιστασίαν τού άρχιμανδρίτου κυρ - Δανιήλ, διά νά διδά- 

σκη «τά στοιχειώδη τής ελληνικής διαλέκτου, δσα δή αποτείνονται εις τδ 
τεχνολογικόν καί ανάλογά εϊσι τή δυνάμει τών μαθητών», διαιρουμένων είς 2 

τάξεις μέ πρωτοφανή ονόματα, ήτοι πρώτην «τών γαλακτοτροφονμένων», 

δηλαδή «παντάπασιν άδιδάκτων καί γραμματικήν άποστοματιζόντων καί προς 
διάκρισιν έτι τών οκτώ τοϋ λόγον μερών προσεχόντων», δευτέραν δέ «τών 
όπωσονν στερροτέρας άψαμένουν τροφής». Τοιοΰτοι νοούνται οί φθάσαντες 
τούς Αίσωπείους μύθους καί έχοντες ανάγκην «μειζόνων μαθημάτων καί 
τεχνολογίας τελειοτέρας καί κανόνων». ΔΓ αυτούς ήτο άνοικτός ό δρόμος, 

άφοΰ καθίσταντο ικανοί είς τό ορθογραφικόν καί τά προκαταρκτικά, διά 
νά ένταχθοϋν είς τό άνώτερον τμήμα τού Μουσείου καί ακούσουν Φιλο¬ 

σοφίαν, εάν ήθελον. 

Είς τον διοριζόμενον διδάσκαλον δίδονται όδηγίαι καί ώς προς τάς 
λοιπάς υποχρεώσεις αυτού. Πλήν τής διδασκαλίας θ’ άπέβλεπε καί είς τά 
χρηστά ήθη τών μαθητών του, διά νά γίνωνται εύτακτοι, κόσμιοι, τίμιοι 
κλπ., προς τοΰτο δέ θά έπρεπε νά χρησιμοποιή τήν πατροπαράδοτον μέθο¬ 

δον, μετά άπό τάς παραινέσεις «πληγάς έπανατείνων, εί. δεήσοι» καί τούτο 
ίνα μή οί μαθηταί «άτακτώσιν έν τή εκκλησία καν ταϊς άμφόδοις καί άλΧ 
άττα ποιώσιν αισχρά». "Ετσι θά διέφερον, μαθηταί αυτοί, άπό τούς άλλους 
παΐδας, τούς όλως αγραμμάτους, «τους έν ταϊς τρίβοις καθ' ημέραν κνλιομέ- 

1. Εράνισμα..., ΠΕΦΣΚ, τόμ. ΙΓ' 252-253. 
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νονς ή άλλως χειρώνακτας καΐβανανσονς». Αμοιβή του διδασκάλου ώρίζετο 
κατά μήνα γρόσια 50, καταβαλλόμενα άπό τής χρηματικής κιβωτίδος τοΟ 
κοινού Μουσείου άπό 1 Δεκεμβρίου 1805. ΔΓ ό άπηγορεύετο εις αυτόν νά 
ένοχλή τα παιδιά ή τούς γονείς των έστω και δι9 όβολόν. Διά νά φιλότι¬ 

μη θή όμως εις τό έργον του του παρείχετο ύπόσχεσις βελτιώσεως. «Κατ 
αναλογίαν είσ έπειτα και προσθήκη εσχαι μισθόν», όπως και έπαινοι θ’ άνέ- 

μενον τον διδάσκαλον εύδοκιμοΰντα και χρηστή ύπόληψις ασφαλώς άπό 

τό Γένος. 

4. ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΠΡΩΙΟΥ. Δύο τελευταΐαι ένέργειαι τοΟ Δωροθέου 
Πρωίου καταχωρίζονται εις τον ύπ9 αυτού έγκαινιασθέντα πολύτιμον Κώδικα 
τής Μεγάλης Σχολής τού Γένους, ύπό χρονολογίαν 7 Αύγούστου τού έτους 
1807 («καί δ' τής τον Μουσείου σνστάσεως»). Έχομεν δύο «ψηφίσματα καί 
έπιτάγματα», ώς χαρακτηρίζονται, δι9 ων τοποθετούνται νέοι μαθηταί είς 
τό βοηθητικόν προσωπικόν τής Σχολής, ήτοι Γραμματεύς και Βιβλιοφύ- 

λαξ. Την 1 Σεπτεμβρίου θά ήρχιζεν ό νέος σχολικός χρόνος. Καί «έπει- 

δήπερ ήδη έξήκει <5 τής των εγκυκλίων μαθημάτων άκροάσεως χρόνος», έτο- 

ποθετείτο Γραμματεύς Σταυράκιος ό Νικομηδεύς, διότι ό Μανουήλ Σηλυμ- 

βριανός άπήρχετο εις Σηλυμβρίαν διδάσκαλος. Καί έπίσης «παρελθόντος 
ήδη τον χρόνον τής τών φιλοσοφικών μαθημάτων άκροάσεως καί τον βιβλιοφν- 

λακος Παντολέοντος Φραγκιάδον, κατά κοινήν διάγνωσιν έγκαταστάντος διδα¬ 

σκάλου των Μαθηματικών τήδε τή Μεγάλη του Γένους Σχολή», έτοποθε- 

τεΐτο άντ9 αυτού βιβλιοφύλαξ ό Ιωάννης Βυζάντιος. 

Είς την εύλογον άπορίαν, πότε άπεχώρησεν έκ τής σχολαρχίας ό Δωρό¬ 

θεος Πρώιος, δεν χωρεΐ όσφαλής άπάντησις άπό τούς έρευνητάς, παρα¬ 

τρέχοντας τό εύαίσθητον σημείον τούτο ή διαφόρως πληροφορούντας *.■ 
Τό πιθανώτερον είναι, ότι ή έναρξις τού σχολικού έτους 1807 - 1808 δέν 
ευρισκε τον Δωρόθεον σχολάρχην στερεωμένον εις τήν έδραν του, όπως 
προηγουμένως. Είχε συμπληρωθή πλέον ή ταχθείσα τετραετής προθεσμία 
ένωρίτερον, τό δέ έργον του συνετελέσθη. "Ενας μαθητής του, ό Μανουήλ 
Σηλυμβριανός, άνεδεικνύετο διδάσκαλος είς τήν πατρίδα του, και άλλος 
μαθητής του, ό Παντολέων Φραγκιάδης, διωρίζετο διδάσκαλος τών Μα¬ 

θηματικών εις τήν ίδίαν τήν Πατριαρχικήν Μ. Σχολήν. Κατά τινα τρόπον 
ή άποστολή τού Πρωίου είς τήν πρώτην της φάσιν έληγεν. Εΐλκυεν άλλως 
τε αύτόν ή άρχιερατική σταδιοδρομία καί χάριν αυτής ήναγκάζετο νά έγκα- 

1 Ούτως ό Μ. Δ. Χαμουδόπουλος («Έκκλ. Αλήθεια», Α' 293): άπεχώ- 
ρησε τό 1809. Μ. Γεδεών (Χρονικά, σ. 179) : προέστη τής Σχολής άπό 1803 - 1807. 
Μ. Παρανίκας (ΠΕΦΣΚ, ΚΖ' 315): 1804- 7 σχο?.άρχης έν Ξηροκρήνη. Κ. Ά¬ 

μα ντο ς («Ελληνικά», ΙΑ' 242): έδίδαξε πράγματι μέχρι τού 1807, κλπ. 

ταλίπη τό διδακτικόν έργον. Είχεν όμως κατά τά τρία έτη τής παραμονής 
του κατορθώσει νά θεμελιώση τήν πνευματικήν βάσιν τής νέας Σχολής. 

"Ολα έκτοτε έβαινον καλώς. Δικαίως έλέχθη ότι έπ9 αυτού μετεβλήθη είς 
Πιερίαν ό Βόσπορος. 

Περιττεύει καί νά συνοψίσωμεν τό έπιτελεσθέν εργον, διότι τούτο κατά 
τό μέγιστον μέρος αυτού έξετέθη ήδη διά μακρών καί αποτελεί τήν λαμπράν 
προθήκην τής πρώτης τριετίας τής Σχολής Κουρούτζεσμε. ’Ήρχισεν αύτη 
καλά τον δρόμον της, όρθοποδεί καί αποτελεί τήν τελευταίαν λέξιν τής ευ¬ 

ρωπαϊκής παιδαγωγικής κατακτήσεως. Έργον Δωροθέου τού Πρωίου είναι 
παν ό,τι συνετελέσθη είς τήν Σχολήν. Διάρθρωσις τών δύο τμημάτων, 

κατωτέρου καί άνωτέρου, έκπόνησις άναλυτικοΰ — άς τό εΐπωμεν— προ¬ 

γράμματος, σύστημα διοικήσεως, οικονομικά, έπαφαί, έποπτεία, διδασκα¬ 

λία καί μέθοδος, βιβλιοθήκη καί επιστημονική έργασία. Αόγος δέν έγινεν 
έπαρκής διά τά δύο τελευταία άντικείμενα, δηλ. τήν βιβλιοθήκην τής Σχο¬ 

λής καί τό έπιστημονικόν έργον τού σοφού διδασκάλου. Καί τό μεν θέμα 
τής βιβλιοθήκης τής Σχολής, θέμα λίαν ζωτικόν διά τήν καλήν λειτουργίαν 
αύτής έθίγη έπ9 εύκαιρία καί θά χρειασθή νά άπασχολήση περαιτέρω τήν 
μελέτην ταύτην, ώστε νά έξετασθή είς τό σύνολόν του. Τό δέ θέμα τής έπι- 
στημονικής εργασίας τού Δωροθέου έκτείνεται έν μέρει μέν εις τάς ιδιαιτέρας 
άπασχολήσεις αύτοΰ τού ίδιου καί θά μας δώση εδώ τήν ευκαιρίαν νά συμ- 

πληρώσωμεν τήν όλην είκόνα τού πολυμαθούς διδασκάλου, έν μέρει δέ 
τοποθετείται έπί εύρυτέρου πλαισίου τών έργασιών τής Πατριαρχικής 
Μεγάλης Σχολής κατά τήν έξεταζομένην νέαν περίοδον τής ιστορικής 
πορείας αυτής καί θά καταλάβη τον προσήκοντα χώρον κατωτέρω. Τό έρ¬ 

γον τούτο δέν είναι καθαρώς πρώιον δημιούργημα αλλά συλλογικόν, αυτού 
κατευθύνοντος καί τών στενών συνεργατών του, ώς θά ίδωμεν, μετ9 αυτο¬ 

θυσίας μοχθούντων, έργον πού λαμπρύνει τήν Σχολήν καί πού άτυχώς 
έμεινεν ήμιτελές. Πρόκειται διά τήν Κιβωτόν τής Ελληνικής Γλώσσης. 

Τδιον έπιστημονικόν έργον ό Δωρόθεος Πρώιος έχει μέν, αλλά παρα¬ 

μένει άνέκδοτον, άγνωστον καί άδηλον. Έκ τών γνιοστών σχετικών ειδή¬ 

σεων γνωρίζομεν τά έξής έργα τού Πρωίου, κατά τό πλεΐστον προοριζό- 

μενα διά σχολικήν χρήσιν. 

α. Στοιχεία Άλγεβρας έκ νεωτέρων συνερανισθέντα. Κώδιξ 2296 Έσφιγμένου 
καί 2288, 2307. Σπ. Π. Λάμπρου, Κατάλογος τών έν ταϊς βιβλιοθήκαις τού Άγ. 
"Ορους, τόμ. Α', έν Κανταβριγίμ 1899, σελ. 196, 197. Αύτόθι, τόμ. Β', σελ, 340, κώδ. 5743 
Παντελεήμονος Άλγεβρα όμού μέ τήν Γεωμετρίαν. 

β. Αριθμητική. Άγιορειτικοί κώδικες 2296 καί 5743, ήτοι Έσφιγμένου καί Παν¬ 
τελεήμονος. Σπ. Π. Λάμπρου, Κατάλογος..., τόμ. Α' 196 καί Β' 340. Καί κώδιξ 
2196 Σιναϊτικός. 

γ. Γεωμετρία. Κώδιξ 5743 μονής Παντελεήμονος. Σπ. Π. Λάμπρου, Κατά¬ 

λογος. .. Β' 340 (όμοϋ μέ τήν Άλγεβραν). 
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δ. Θεωρήματα έκ τών τοΟ Άρχιμήδοος ίκ τής ^ττνίδος φωνής μεταφρασθέντα. 

Κώδ,ξ 1241 Εθνικής Βιβλιοθήκης Αθηνών. Ίωανκαι Αλκ.1 ·Αθή 
Κατάλογος των χειρογράφων τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τής Ελλάδος, έν Αθη- 
να,ς 1892, σελ. 225. Ό κώδιξ έγράφη έν ΧίΦ τδ 1799 και ανηκεν είς τον Νικόλαον 
Δηαητοιάδην Χορτάκην, Σμορναίον, άντιγραφβίς άπο Ιερόθεόν ιεροδιακονον. Επο¬ 
μένως τήν μετάφρασιν {φιλοτέχνησε,- ό Δωρόθεος καθ ήν εποχην έδιδασκεν εις 
Χίον Πιθανώς καί άπό τά λοιπά περιεχόμενα τοΟ κωδικός (περί τών κωνικών 
τομών τοΟ άββά Καίλου, μετάφρ. έκ τής λατινίδος κλπ.) τινά τοΟλαχιστον εκ της γρα- 
φίδος τοΟ Ιδιου τοΟ Δωροθέου προέρχονται, γνωστοΟ οντος οτι Φυσικομαθηματικά εδι- 
δασκε καί εις τήν Σχολήν Χίου καί τότε ήρχετο είς αντιθεσιν προς τον διευθυνοντα 
τήν Σχολήν Αθανάσιον τόν Πάρ.ον, διότι οδτος έθεώρει ότι ή ^θματικη ητο πτ,γη 
άθεΤας. Κ Κούμα, Ίστορίαι τών ανθρωπίνων πράξεων τομ. ΙΒ , έν Βιέννη 1832, 

σελ. 575. Κ. ·Α μ ά V τ ο υ, Ό έθνομάρτυς Δωρόθεος Πρώιος, « Ελληνικά», τομ. ΙΑ 

(1939)έ ΛονικΛ'τοδ άβΜ- Γενουηνσίου, μεταφρασθείσα μετά τινων σημειώσεων Οπό 
τοδ άρχ^Γνου ΛωΧ Πρωίου, φιλοσόφου. Κώδιξ 2296 μονής -Εσφιγμένου. Σ π. 

Π· Κί Έκκλησια“στορία: ^άγνωστος καί λανθάνουσα. Τήν είδροιν παρέχει 

* Γ τνρπ ΐΌυΙίΟίΙιεα τόιι. Α\ Λειψία 1825, σελ. 240 - 241· 
ζ Ιστορία της οθωμανικής βασιλείας. Κώδιξ 23 Μουσείου Μπενάκη. Κ. Ά μ ά ν¬ 

το υ, Ό έθνομάρτυς..., ένθ’ άνωτ., σελ. 242 - 243, όποσ. 5. ~ 
η. Βιογραφία ιστορική (;). Μνημονεύεται ύπο τοΰ Α. Κόρα η, Επιστολαι, εκδ. 

Δαμαλά, τόμ. Β’, έν Άθήναις 1885, σελ. 106. 

Έπικουρούμενοι άπό τάς γνώμας των συγχρόνων τοΰ Δωροθέου Πρωίου 
καί βασιζόμενο, είς τό συντελεσθέν ύπ’ αότοΰ ίργον. ευχερως καταληγομεν 
είς τό συμπέρασμα, ότι ή βραχεία διδασκαλία αυτου εις Χίον, η τριετης εις 
τήν Πατριαρχικήν Μεγάλην Σχολήν καί ή έπισης βραχεία εις τα τέκνα 
τοΰ ήγεμόνος Κ. Χατζερή κατ’ ιδίαν διδασκαλία ανέδειξαν αυτόν ενα πρωτο- 
πόρον διδάσκαλον, όμοιον τοΰ όποίου είς σοφίαν, αγαπην, μέθοδον και 
προοδευτικός τάσεις, πού δπερέβαινον τήν έποχήν το», δεν είχεν αποκτή¬ 

σει ή παλαίφατος Πατριαρχική Σχολή καθ’ ολην τήν μακραν άλλα κοπιώδη 
ιστορικήν της διαδρομήν. Ήμποροϋμεν νά τόν όνομάζωμεν αναμορφω¬ 

τήν τής παιδείας τοΰ έθνους, πού είργάσθη έντός μεν των πλαισίων 
τής παραδόσεως καί ύπό τήν αίγίδα πάντοτε τής Μ. Εκκλησίας, άλλα 
παρά τοΰτο δέν εύθυγραμμίζετο πρός τό γενικώς επικρατούν συντηρητικόν 

- ’Ορθώς παρατηρεί ό καθηγητής "Αμαντος οτι αυστηραι και άδικοι 
είναι αί είς τήν Λευκοθέαν τού ΙΙεη δημοσιευμένα, κρίσεις περί τοΰ ανδρος, 

ότι δηλ. οδτος ήθελε νά μένουν άμαθεϊς οί νέοι Έλληνες και παρεμενεν 
άδιάφορος έμπρός είς τήν μόρφωσ.ν αυτών. ’Από ™ ανωτέρω έκτεθεντα 
άποδεικνύεται ότι κάθε άλλο παρά άδιάφορος ητο ο Πρώιος δια την παι¬ 
δείαν τοΰ έθνους του. Διδάσκων Μαθηματικά καί Φυσικά και απο ιδιοσυγ¬ 

κρασίας όχι πολύ διαχυτικός, λέγει ό καθηγητής Αμαντος, έθεωρηθη ψυ- 
ρ 9 -1 -1969 
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χρός πατριώτης1. Όσον και αν είναι ευφυείς αί παρατηρήσεις αύται, 
δεν παρέχουν τήν έρμηνείαν τών αδίκων καί άπαραδέκτων κρίσεων, στρε- 
φομένων κατά παιδαγωγού, φιλομούσου και φιλογενους κληρικοϋ, πού και 
εις τήν έπαρχίαν του Άδριανούπολιν είργάσθη διά τήν παιδείαν καί τήν 
ευημερίαν του ποιμνίου του 2 καί μάλιστα τήν ζωήν αύτοΰ έδωκε χάριν 
του έθνους του. Τό μόνον πού θά ήδυνάμεθα νά παρατηρήσωμεν σκιερόν 
σημεϊον, είναι ότι ό Δωρόθεος κατέλιπε σχετικώς ένωρίς τήν σχολαρχίαν 
τής πατριαρχικής Σχολής. “Αν παρέμενεν έν έως δύο ακόμη έτη, δέν θά 
έθεμελίωνεν απλώς, αλλά θά είχεν οικοδομήσει ό Δωρόθεος. Καί ή σχολή 
είχεν άκόμη τήν ανάγκην του. Ή παρουσία του ήδύνατο νά ώθηση ακόμη 
βαθύτερα τό παιδευτικόν άροτρον, τήν στιγμήν μάλιστα πού και είς τήν 
μικρασιατικήν Φιλαδέλφειαν μεταβάς δέν φαίνεται νά παρήγαγεν έργον 
σπουδαΐον. Βραχεία έστω είσέτι παραμονή του Πρωίου είς τό διδασκαλείον 
θά έξησφάλιζεν είς αυτόν πανθομολογουμένην τήν πρώτην θέσιν είς τόν 
κατάλογον τών άναγεννητών του Νεωτέρου Ελληνισμού καί θά τοΰ έδιδε 
τήν ευκαιρίαν νά προχωρήση εις τό επιστημονικόν έργον του καί ίσιος νά 
έκδώση μέρος αυτοΰ. Όπωσδήποτε Κωνσταντίνος Οικονόμος όέξ Οικονό¬ 
μων 3, Κων. Κούμας 4, πατριάρχης Κωνστάντιος 5, άλλοι τινές παλαιότε- 
ροι και νεώτεροι6 εκφράζονται κολακευτικώς περί τοΰ άνδρός. 

5. ΣΥΝΕΡΓΑΤΑΙ - ΔΙΑΔΟΧΟΙ. Ό έπι πατριαρχικών κωδίκων κατά τό 
πλείστον στηριζόμενος Μ. Παρανίκας παρέχει τόν ακόλουθον μεικτόν 
πίνακα διδασκάλων καί σχολαρχών τής Πατριαρχικής Μεγάλης Σχολής 
του Γένους επέκεινα τοΰ έτους 1807, δηλ. άπό τής άποχωρήσεως Δωροθέου 
τοΰ Πρωίου 7. 

1807 - 1809 Παντολέων Φραγκιάδης, διδάσκαλος Μαθηματικών 
1809 - 1810 Στέφανος Δούγκας, διάκονος, Θετταλός, σχολάρχης 
1810- 1812 Ιωάννης Παλαμάς 
1813 Νικόλαος Λογάδης 

1. Κ. Άμάντου, Ό έθνομάρτυς Δωρόθεος Πρώιος, ένθ’ άνωτ., σελ. 244. 

2. Βλ. όσα ό Μ. Γεδεών, Χρονικά, σελ. 181, παρατηρεί σχετικώς. 
3. Λόγοι εκκλησιαστικοί..., έν Βερολίνφ 1833, σελ. 48. 

4. 'Ιστορίαι, τόμ. ΙΒ’, σελ. 575, 592. Είς αυτόν οφείλεται ή έκφρασις ότι Πιερία 

ο Βόσπορος κατέστη διά τής διδασκαλίας τοΰ Δωροθέου. 

5. Βιογραφία..., σελ. 163, 
6. Προ πάντων βλ. Μ. Γ ε δ ε ώ ν (σ. 180) καί Κ. ’Άμανιον (σ. 248). 

7. Μ. Π α ρ α ν ί κ α, Περί τής έν ΚΠόλει Πατρ. Σχολής (1691 - 1835), ΠΕΦΣΚ, 

τόμ. ΚΖ' (1895 - 99), σελ. 315. Προσθέτει έν τέλει τοΰ καταλόγου του ό Παρανίκας τόν 
Σαμουήλ, διευθυντήν μέχρι τοΰ 1849 άπό τής μεταθέσεως είς Ξηροκρήνην τής Σχολής 
και τερματίζει τόν πίνακα. 

*Επετηρίς 'Εταιρείας Βυζαντινών Σπονδών, "Ετος Λ.Τ' 13 
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1814 - 1815 Κωνσταντίνος Κούμας · ; λ:ΙΙΙ8|; 
\ . . .* ·":·?ν~Λί:ν»· 

1813 Βενιαμίν ό Λέσβιος, διδάσκων Φιλοσοφίαν 
1815 - 1820 Σέργιος Μυστάκης, διάδοχος Κούμα \ 

1821 - 1830 Σαμουήλ Κύπριος ·Μ1$ 
Κατά τα έτη 1822-23 διδάσκαλος άναφέρεται εις τον Κώδικα τής Σχολής Λί|β|: 
6 Ν. Λογάδης, επίσης δέ οί Ματθαίος, Σαμουήλ, ύποδιδάσκαλος εις Ξηρό- ο|§§| 
κρήνην Όνούφριος καί ύποδιδάσκαλος εις Φανάρι Κωνσταντίνος. Το 1823 \ 

εις Ξηροκρήνην Ν. Λογάδης, Ματθαίος, Σαμουήλ, Όνούφριος. Κατά τά ήΐ|||:; 

1825 - 30 Σαμουήλ καί ύποδιδάσκαλοι, των όποιων δεν μνημονεύονται τά 'ήΐΐί 
όνόματα. Εις Φανάρι κατά τά 1825 - 33 Λογάδης, Αγαθάγγελος, Θεόδωρος. ··|Ι|: 
Κατά τά 1833- 34 Λογάδης, Αγαθάγγελος, Θεόδωρος, Αγάπιος. Ό τελευ- οί:|§β: 

ταιος το 1836 επί πατριάρχου Γρηγορίου ΤλΤαϋτα πληροφορεί ό Παρανί- 
κας, άλλ5 ό Μ. Γεδεών ή άντλών καί αυτός εκ παντός είδους κωδίκων καί 
συναφών πηγών, μετά τινων παραλλαγών εις τά όνόματα καί τάς χρονο- 

λογίας παρέχει τον σχετικόν κατάλογον τών διδασκάλου. 
Καί περί μέν τών συνεχιστών του έργου του Δωροθέου Πρωί ου ένδεί- ήΙΙ'. 

κνυται νά γίνη λόγος, διεξοδικώτερος λόγος, τήν στιγμήν πού αυτοί γρά- φ§|;: 
φουν τήν ιστορίαν τής Σχολής, καί τούτο γίνεται εις τό επόμενον κεφά- ν·§||.: 
λαιον, διά τούς αμέσους συνεργάτας όμως του Πρωίου, εκείνους μετά ή|||. 
τών οποίων ό έμπνεύσας τό νέον πνεύμα εις τό ίδρυμα έστερέωσεν αυτό ή|§ί; 
καί τό κατέστησε θαυμαστόν εις όλους, ό λόγος δυστυχώς άπλώνεται . ή||ί; 
τόσον μόνον, όσον αί ειδήσεις έπαρκουν διά νά σκιαγραφηθουν οί σκα- ή||§κ 
πανεϊς ούτοι τής παιδείας του έθνους αρχομένου του ΙΘ' αίώνος. Καί δεν :\§|ί· 
είναι άλλως τε πολλοί οί μαρτυρούμενοι, διότι κατά τό πλείστον ούτοι Λ|§;. 

ήναλίσκοντο άνωνύμκς, προσφέροντες τάς υπηρεσίας των καί μή κατα- ;ή|§| 
λείποντες ζωηρά τό ίχνη τής άθορύβου εργασίας των. ·||ϊ; 

Καταστρέφοντες τον λόγον περί τής Πατριαρχικής Σχολής κατά τήν ν§|[ 

λήξιν τής προηγουμένης περιόδου, δτ' έπέκειτο ή μεταφορά αυτής εις ή§[ 
Ξηροκρήνην, άνεφέραμεν τρεις ομωνύμους διδασκάλους, φέροντας τό όνομα 
του εύαγγελιστοΰ Ματθαίου, συγχρόνους καί σχεδόν συγχεομένους 2. Τού- ||{, 
των ό πρώτος Ματθαίος, αφού έρριψε τον πνευματικόν του οβολόν εις τό Μ 
κιβώτιον του έλέους τής κατατρυχομένης Πατριαρχικής Σχολής τό πολύ | 
μιέχρι του 1794, διότι εφεξής έδίδασκεν εις τήν Σχολήν Μυριοφύτου, δεν ΛΐΙ 
εμφανίζεται πλέον εις τά σχολικά πράγματα τής ΚΠόλεως. Προς διάκρισιν :·§| 

από τών λοιπών καλείται από τήν καταγωγήν του ό καλός αύτός διδάσκαλος | 
Ματθαίος ό έκ Γανοχώρων. Ό δεύτερος Ματθαίος είναι ό έξ Αίνου, γνω- ή|| 

• '.'ΧΪΙ 
■ ..;."“·Ε 

- ·:^| 
■ ■ . 

1. Μ. Γεδεών, Χρονικά, σελ. 182 κέξ., 203 κέξ. Του αύτοΟ, Γράμματα, : ή|| 
σελ. 156 κέξ., 258. Πρβλ. καί Μ. Δ. X (α μ ο ι> δ ο π ο ύ λ ο υ), ένθ’ άνωτ., σελ. 293 κέξ. . ;||| 

2. Τ. Γριτσοπούλου, Πατρ. Σχολή, τόμ. Α', σελ. 448 - 449. 
/ΛΙΙΙ 

:::·Μ 
. ν.ν·ί:|: 

■ ·· :·:Μ 

στός μάλλον ώς μητροπολίτης Κυζίκου, ό από Θεσσαλονίκης, πρφην Αί¬ 
νου. Γνωρίζοντες ότι μητροπολίτης Αίνου έξελέγη τον Φεβρουάριον του 
1807 καί ότι ολίγον ένωρίτερον έχρημάτισεν οικοδιδάσκαλος τής οικογέ¬ 
νειας Μαυρογένους, όφείλομεν νά δεχθώμεν ίσως ότι ό Ματθαίος ούτος, 
πού έδίδασκε τό 1803 εις τήν Πατριαρχικήν Σχολήν, ύπήρξεν ό πρώτος 
στενός συνεργάτης Δωροθέου τού Πρωίου εις τήν Σχολήν Κουρούτζεσμε 
διά τά γραμματικά. Ή δέ συμβολή τού Ματθαίου τούτου εις τήν στερέωσιν 
τής καλής φήμης τής νέας Σχολής, άνεξαρτήτως ποιας δυνάμεως ήτο ό μετά 
τών τροφίμων διάλογος αύτοΰ, οφείλεται εις τό έξαίρετον ήθος τού άνδρός. 
Διά τον Ματθαίον Αίνου Σαμουήλ ό Κύπριος, διδάσκαλος διαπρεπής, 

προτάσσων βραχεΐαν βιογραφίαν του άνδρός μετά προλεγομένων είς τήν 
διά τού τύπου έκδεδομένην «* Αντίρρησιν περί τής εις τό χνδαΐον Ιδίωμα 
μεταφράσεως τών *Ιερών Γραφών» αυτού, λέγει ότι έζη ό Ματθαίος εν 
σεμνότητι βίου καί πολλήν ύπόληψιν είχε καί άκόμη ότι όταν άπεσύρθη 
τής διδασκαλίας «καί ει μή έδίδασκεν, ήν σιωπώσα διδασκαλία τής αρετής» 3, 

Διά τον τρίτον Ματθαίον ασαφή είναι τά πράγματα. Διότι άναφέρεται 
μέν διδάσκων είς Κουρούτζεσμεν έπί σχολάρχου Πρωίου, άναφέρεται δέ 
καί άργότερα,τό 1825, διδάσκων εις Φανάρι, όπου είχε μεταφερθή ή Σχολή. 
Ταϋτα δέ παραδίδονται, μή στηριζόμενα έπί πηγής τίνος 2, άλλα καί αύτός 
ό Παρανίκας σημειοΐ τον Ματθαίον όλως άορίστως. Καθ’ όμοιον τρόπον 
άναφέρονται καί άλλα άκόμη όνόματα διδασκάλων, κατά τρόπον δυστυχώς 
άσαφή καί όχι άνευ άμφισβητήσεων. Κατά τήν περίοδον αυτήν δέν γνωρί- 
ζομεν έπίσης καί τών διδασκάλων τής Σχολής Φαναριού τά όνόματα. “Ε¬ 

ξαίρεσαν άποτελεϊ διδάσκαλός τις Νικόλαος, διορισθείς τον Δεκέμβριον 
τού 1805 διά τά εγχώρια τέκνα τού Κουρούτζεσμε. Ό δέ συντάκτης τού Λε¬ 
ξικού (τής Κιβωτού) Ιωάννης Λεοντόπουλος, έκτος αύτός μετ’ άλλων πέντε 
συντακτών, φαίνεται ότι έδίδασκεν είς τήν Σχολήν Κουρούτζεσμε έπί Δωρο¬ 

θέου Πρωίου καί ασφαλώς αργότερα πάλιν3. 

1. Γκίνη-Μέξα, Έλλην. Βιβλιογρ., τόμ. Β', σελ. 27, άριθ. 3424. Πρβλ. καί 
Μ. Γεδεών, Χρονικά, σελ. 206 - 207. 

2. Αυτόθι, σελ. 207. 
3. Μ. Γεδεών, Χρονικά, σελ. 209 - 210 (Γράμματα, σελ. 82, παραλείπεται) 

καί σελ. 8. Ό Μ. Π α ρ α ν ί κ α ς, Σχεδίασμα, σελ. 44, θεωρεί όρθώς Γανοχωρίτην 
τόν Λεοντόπουλον. Ό Γ ε δ ε ώ ν (Χρονικά, 209) γράφει ότι έγεννήθη είς Μυριό- 
φυτον καί δέν κατατάσσει αότόν χρονολογικώς, σημείων απλώς ότι τό 1822 έγινε 
διδάσκαλος Ραιδεστοϋ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ' 

ΠΟΡΕΙΑ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΟΣ 

1. ΠΛΑΤΩΝ ΦΡΑΓΚΙΑΔΗΣ. Πραξις τοϋ σχολάρχου Δωροθέου Πρωίου 

από 1 Σεπτεμβρίου 1804 άνέθεσεν εις τον μαθητήν τής Σχολής Παντολέοντα 
Φραγκιάδην καθήκοντα βιβλιοφύλακος τής Σχολής, ώς εΐδομεν λ Η έσχα¬ 

τη πραξις του Δωροθέου, ύπό ήμερομηνίαν 7 Αύγουστου 1807, μας πληρο¬ 

φορεί ότι είχε συμπληρωθή ο χρόνος άκροάσεως των φιλοσοφικών μαθη¬ 

μάτων ύπό τοϋ μαθητου Παντολέοντος Φραγκιάδου και ένφ ούτος αντι¬ 

καθίστατο εις τό υπούργημα του βιβλιοφύλακος έπεφορτίζετο μέ τήν δι¬ 

δασκαλίαν των Μαθηματικών εις τήν Μεγάληντου Γένους Σχολήν1 2. Ταυτα 
μαρτυρουν δτι ό Φραγκιάδης ύπήρξεν έκ των πρώτων καί καλών μαθητών 
τοϋ Πρωίου εις τήν Σχολήν Κουρούτζεσμε, έτύγχανε δέ καθώς φαίνεται 
ιδιαιτέρας στοργής τοϋ σχολάρχου ώς συμπολίτης αύτοϋ. Τό χαρακτηρι¬ 

στικόν όμως τής περιπτώσεως ταύτης είναι, δτι καθίστατο ικανός απόφοι¬ 

τος τής Πατριαρχικής Μεγάλης Σχολής τοϋ Γένους, τό πρώτον ήδη, νά 
διδάξη Μαθηματικά καί — διάτί οχι ; — νά διευθύνη αύτήν τήν Σχολήν. 

Ασφαλώς είς αυτόν άπέβλεψεν ό Δωρόθεος και όταν προητοιμάζετο 
ν’ άποχωρήση καί όταν άπεχώρησεν.Επομένως έχομεν αμέσως καί άναμφι- 
σβητήτως 3 τον διάδοχον τοϋ Δωροθέου είς τήν σχολαρχίαν από τοϋ σχολι- 
κοΰ έτους 1807 καί έπέκεινα τον Χίον Παντολέοντα κατά κόσμον, Πλάτωνα 

δέ άφ’ ής κατέστη μοναχός, Φραγκιάδην. 
Ό Πλάτοιν Φραγκιάδης έξεπαιδεύθη είς τήν Χίον πλησίον Αθανασίου 

τοϋ Παρίου άρχικώς, είς δέ τήν Μ. Σχολήν τοϋ Γένους ακολούθως συνε- 

πλήρωσε τάς σπουδάς του. Τήν Σχολήν διηύθυνεν ούτος έπί δύο μόνον έτη. 

Άγνωστον διά ποιαν αιτίαν άπεσύρθη τής Σχολής τό 1809 καί προσεκα- 

λεΐτο — ή διότι προσεκαλεΐτο — σχολάρχης ό Γρηγόριος Κωνσταντάς, 

Καί ούτος μέν δεν άπεδέχθη τήν πρόσκλησιν, ό Φραγκιάδης όμως παρέ- 

μεινεν είς ΚΠολιν έξω τής Σχολής, έκήρυττε τον λόγον τοϋ θεοϋ, έμελέτα 
καί συνέγραφεν. Άν έπανήλθεν αργότερα είς τήν διδασκαλίαν τής Σχολής, 

1. Ανωτέρω, σελ. 181. 
2. Ανωτέρω, σελ. 190. 
3. Ό Μ. Γεδεών, Χρονικά, σελ. 182, λέγει δτι ό Φραγκιάδης διωρίσθη άκο- 

λούθως σχολάρχης, ώς λέγεται, διευθύνας τήν σχολήν προσωρινως μέχρι του 1809 καί 
δτι ίσως μέχρι του 1817 έδίδαξε πάλιν. Ό Μ. Χαμουδόπουλος, ένθ’ άνωτ., σελ. 

293, θέλει τό 1809 τήν άποχώρησιν τοϋ Πρωίου και διάδοχόν του τον Δούγκαν. 
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δεν είναι βέβαιον. Πιθανώς έδίδασκεν ίδιωτικώς ή εις έπισήμους οίκους τής 
πρωτευούσης. Τό 1817 προεχειρίσθη μητροπολίτης τής προσφιλούς του 
νήσου Χίου, είς διαδοχήν τοϋ άποθανόντος μητροπολίτου Διονυσίου. 

Φιλόσοφος ιεράρχης, πιστός είς τήν ορθόδοξον πίστιν καί τάς εκκλησια¬ 

στικής παραδόσεις, ηύδοκίμησεν ώς ποιμενάρχης, έπροστάτευσε τά γράμ¬ 

ματα καί πολύ ήγαπήθη είς τήν επαρχίαν του. "Ομηρος είς τό φρούριον 
τής νήσου έκρεμάσθη από τούς Όθωμανούς τήν 23 Απριλίου 1822. Τό λεί¬ 

ψανο ν αυτοϋ περισυνελέγη εις Οίνούσας καί έτάφη εις τινα έκεΐ αγρόν, 

από όπου δΓ ανακομιδής τά όστά του μετεκομίσθησαν εις Σύρον τό 1858, 

αλλά καί πάλιν εις Οίνούσας μετ’ ού πολύ. 

Τό 1816, ενώ άπεφασίζετο ή μετάφρασις τών Παραλλήλων Βίων τοϋ 
Πλουτάρχου είς απλοελληνικήν, ό Φραγκιάδης μετά τών Κ. Οικονόμου, 

τοϋ έξ Οικονόμων, Σπ. Βαλέτα καί Γ. Αΐνιανος άπετέλουν τήν επιτροπήν, 

πού θά έπεμελεΐτο τό έργον. Δείγμα μικρόν τής παιδεύσεώς του κατέλιπεν 
ό καλός διδάσκαλος έν μόνον δημοσίευμά του, περί τής ήλεκτρικής στή¬ 

λης τοϋ Ζαμβόνη (έκ μεταφράσεως) λ Ότι ήτο φιλολογικούς κατηρτισμέ- 

νος μαρτυρεΐται από τήν συμμετοχήν του είς τήν σύνταξιν τής Κιβωτού, 

εις τήν οποίαν και αφιερώνει δύο λαμπρά έπιγράμματα. Λυπηράς σκέψεις 
γέννα είς τον ερευνητήν καί άπορίας άξιον είναι,ιδιατί τόσον καλώς κατηρ- 

τισμένος διδάσκαλος δεν έχρησιμοποιήθη περισσότερον είς τήν Μ. Σχο¬ 

λήν τοϋ Γένους, πριν έκλεγή μητροπολίτης2. 

2. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΟΥΓΚΑΣ. Άν λυπηρόν είναι, ότι ό Φραγκιάδης 
τόσον ολίγον παρέμεινεν είς τήν τροφόν του Σχολήν, άλλο τόσον θλιβερόν 
είναι ότι και άλλος διδάσκαλος ένεφανίσθη μετ’ αυτόν καί έσχολάρχησεν 
έπί έν έτος μόνον, άναγκασθείς ν’άποσυρθή ένεκα τών παρεμβαλλόμενων 
έμποδίων. Είναι ούτος ό Θεσσαλός Στέφανος Δούγκας, ίεροδιάκονος, Τυρ- 

νοβίτης. Εις τήν πατρίδα του έκπαιδευθείς ύπό διδάσκα?^ον τον Τωάννην 
Πέζαρον, κατηυθύνθη ακολούθους είς Άλλην, Γοτίγγην καί Τέναν, όπου 
έσπούδασε Μαθηματικά, άκούων τόν'Σελίγγιον. Κατά τρόπον επιγραμμα¬ 

τικόν παρέχει τήν είκόνα τοϋ έπανελθόντος από τό εξωτερικόν είς τήν Έλ- 

1. «Έρμης ό Λόγιος», έτ. 1817, σελ. 22 κέξ. 
2. Περισσοτέρας πληροφορίας καί κρίσεις περί τοϋ άνδρός βλ. εις τά ακόλουθα 

μελετήματα. Κω ν. Οικονόμου, τοϋ έξ Οικονόμων, Τά σωζόμενα φιλολογικά 
συγγράμματα, τόμ. ΑΓ, ’Αθήνησι 1871, σελ. ιβ'- ιγ'. I. Ρ ί ζ ο υ - Ν ε ρ ούλο ϋ. Ιστορία 
τών γραμμάτων παρά τοΐς νεωτέροις Έλλησι, μετάφρ. έκ της γαλλικής ύπό Όλ. I. Ν. 
νΑββοτ, ’Αθήνησι 1870, σελ. 90. Β. Α. Μ υ σ τ α κ ί δ ο υ, Ό μητροπολίτης Χίου Πλά¬ 

των, «Έβδομός», τόμ. Γ' (1886), σελ. 220 κέξ. Κ. ’Α μ ά ν τ ο υ, ’Από τήν έκκλησιαστικήν 
ιστορίαν τής Χίου, «Ελληνικά», τόμ. Δ' (1931), σελ. 61 - 63, όπου καί παλαιοτέρα βιβλιο¬ 
γραφία. 
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λάδα νεαρού διδασκάλου ό Ρίζος Νερουλός \ λέγων : «πλήρης καθαρός 
ηθικής, ήτις κατοικεί εν τω βάθει τής καρδίας, έπέστρεψεν εις την 'Ελλάδα, 

οπον άνενφημεΐτο πανταχοϋ». 
“Αφού κατά τό σχολικόν έτος 1809 - 1810 έσχολάρχησεν εις την Με- 

γάλην Σχολήν του Γένους, όπιος δέχονται οι έρευνηταί, ό Δούγκας, κατά τον 
Κούμαν ή παρητήθη «μή δυνηθείς νά άντιπαλαίση εις τάς μνρίας μηχανορ¬ 
ραφίας)). Τούτο μαρτυρεί, πόσον δύσκολον ήτο νά εύρεθή άμέσως ό κατάλ¬ 
ληλος άνθρωπος, διά νά πλήρωσή τό κενόν πού άφήκεν ό Δωρόθεος Πρώιος 
άποχωρών έν σπουδή. Ό Δούγκας άναφέρεται δτι τό 1813 έκλήθη εις Τά- 
σιον, διά νά διδάξη Φιλοσοφίαν είς τό έκεΐ λύκειον, πρωτοβουλία τού ήγε- 
μόνος Σκαρλάτου Καλλιμάχη. Τούτο σημαίνει ότι μέχρι τότε διέτριβεν εις 
ΚΠολιν και ίσως κατ’ ιδίαν έδίδασκεν. Όντως μετέβη είς Μολδοβλαχίαν 
καί άνεδείχθη μάλιστα ήγούμενος τού βατοπεδηνου μετοχιού τής Ρακε- 
τόσσας. Εκεί διατρίβθ)ν ήσχολεΐτο νά συγγράψη έργον φιλοσοφικόν, διά 
τού όποιου θά συνεβιβάζοντο αί Φυσικαί έπιστήμαι μέ τήν Θεολογίαν. 

“Αλλ’ ό συγγραφέας τού έργου εΐτ’ έκ του λόγου τούτου είτ’ έξ άλλου κατη- 
γορήθη ότι δεν τηρεί τά δόγματα τής Όρθοδόξου Εκκλησίας. “Απολογού¬ 
μενος ώς κληρικός πλέον έναντι τής Μ. Εκκλησίας ό Δούγκας έδωκεν 
ομολογίαν πίστεως γραπτήν, περισωθεΐσαν μέχρις ήμών. 

Τού έπεβλήθη, έγραφε, νά συγγράψη τό σύστημα τής Φυσικής καί 
έπρεπε νά χρησιμοποιήση από τήν Θείαν Γραφήν μερικάς ρήσεις, ακολου¬ 

θών πάντοτε τάς ερμηνείας των Πατέρων, είς τρόπον ώστε νά συμβιβάση 
«τά δοκοϋντα έναντιοφανή» είς εν καί νά έφελκύση παν νόημα είς τήν ύπο- 
ταγήν τού Χριστού. Επειδή συγγράφων τό σύστημα τούτο «παρέσχεν αφορ¬ 

μήν αίτιάματος», έσπευσεν αύθορμήτως νά θέση ύπ’ όψιν τού πατριάρχου 
Κυρίλλου Τ' καί τής πατριαρχικής Συνόδου τό σώμα τού εγκλήματος, 
ζητών τήν κρίσιν αυτών. Αλλά τό σύγγραμμα, λέγει έν συνεχεία, «πεφώ- 

ραται παρά τής Εκκλησίας νεωτερίζον έν πολλοις και συγκλώθον τ5 άσύγ- 
κλωστα και Γραφικός τινας παρερμηνενον έννοιας». Τούτο όμως δεν άνή- 
κεν είς τάς προθέσεις αυτού νά παρερμηνεύση ήθελημένως καί νά παραχα- 
ράξη τά πατροπαράδοτα δόγματα, άνθρωπος πού ήτο έτοιμος νά προσ- 
φέρη αυτήν τήν ψυχήν του θυσίαν υπέρ αυτών. Βλέπων ότι διά συνοδικού 
ψηφίσματος άπεκηρύσσετο τό σύγγραμμά του καί κατεκρίνετο, ήρχετο νά 
όμολογήση πόσον ήτο «επισφαλές και επιβλαβές τω μή καθαρώ τον καθα¬ 
ρόν έφάπτεσθαι, ώσπερ καί όψει σαθρά ηλιακής άκτϊνος». Μεταμεληθείς 
λοιπόν δΓ όσα είπε καί έγραψε τόσον άπερισκέπτως, «χωρίς πνεύματος τά 
τον Πνεύματος είσηγούμενος», άπεκήρυσσε τό περιεχόμενον τής «κακώς 

1. Ένθ’ άνωτ., σελ. 91. 
2. Ίστορίαι..τόμ. ΙΒ', σελ. 593. 
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έξεργασθείσης θεολογικοφυσικής εκείνης πραγματείαςυπέσχετο ότι δεν θά 
τήν περέδιδεν εις κανένα «κοινή ή Ιδία» ούτε καν θά τήν εϊχεν «είς ιδίαν 
χρήσιν καί μελέτην» καί έχαρακτήριζεν αύτήν «διόλου απόβλητον καί κακό- 
σχολον». Ύπεγράφετο δέ άχρονίστως «Στέφανος ιεροδ. ρεφερενδάριος καί 
ηγούμενος τής Ρακετόσσας» 

Χωρίς τό κείμενον βεβαίως δεν είναι δυνατόν νά έκφέρη κανείς γνώ¬ 

μην περί των καθ’ όλου αντιλήψεων τού διακόνου Στεφάνου Δούγκα. Τό 
ότι τό κατεδίκασεν ή Πατριαρχική Σύνοδος, σημαίνει ασφαλώς ότι τό 
περιεχόμενον τού μελετήματος ήρχετο είς άντίθεσιν προς τό συντηρητικόν 
πνεύμα τής “Εκκλησίας. Καί ενώ δεν έδίδασκεν ό Δούγκας καί δεν έπροπα- 
γάνδιζεν έπί τή βάσει τών έκτιθεμένων είς τό μελέτημά του αντιλήψεων, 
αφού άλλως τε δεν έχομεν άλλοθεν μνείαν τινά τής τοιαύτης ή τοιαύτης 
διδασκαλίας τού άνδρός, ήμπορούμεν νά συμπεράνωμεν ότι ό απόφοιτος 
οΰτος τής Σχολής Πεζάρου δεν ήτο δυνατόν νά άπεκόμισεν έκ Τυρνάβου τάς 
θειορίας του, αλλά μάλλον έπεζήτει νά κορέση τήν πνευματικήν του ανη¬ 
συχίαν μέ τάς μελετάς, παρακινούμενος τόσον από τήν ιδίαν αύτού δίψαν, 

όσον καί από τό διάχυτον πνεύμα τής εποχής του. Έχει ήδη γενικευθή ή 
διδασκαλία τών Μαθηματικών καί τών Φυσικών είς τά σχολεία τής τουρ- 

κοκρατουμένης Ελλάδος. Είς τό Τάσιον, όπου ό Δούγκας έκλήθη νά διδά- 
ξη, εύρεν ισχυρά τά ίχνη τής διαβάσεως τού Νικηφόρου Θεοτόκη, άν μή 
καί τού Ίωσήπου Μοισιόδακος καί επομένως ήδύνατο νά ένισχυθή είς 
όσα ό ίδιος είχεν άποκομίσει από τάς σπουδάς του είς τό εξωτερικόν, όπου 
καί Μαθηματικά καί Φυσικά ήκουσεν.Έξ άλλου κατά τήν βραχεΐαν παρα¬ 

μονήν του είς τήν έδραν τού Δωροθέου Πρωίου είς τήν Σχολήν ΚΠόλεως 
ύπήρχεν έντονος ό άντίλαλος τής φωνής τού σχολάρχου εκείνου. Πάντα 
ταΰτα σημαίνουν ότι έχομεν ενώπιον μας ένα διδάσκαλον, πού έκπροσωπεΐ 
τήν εποχήν τού νέου πνεύματος, άλλα πού είναι περιορισμένα τά βήματά 
του. Διότι θεολόγος καί μάλιστα άγαμος κληρικός καί αύτός, διαβιών 
μέσα είς μοναστήριον, έπεζήτησε μέν νά συμβιβάση τά ασυμβίβαστα, 
ύπηρετών έπιστήμην καί πίστιν, άλλα ήναγκάσθη νά ύποχωρήση είς τήν 
φωνήν τής συνειδήσεως καί άντελήφθη πόσον έματαιοπόνησεν, εργαζόμε¬ 

νος έπί ετεροκλήτων καί «σνγκλώθων τ’ άσύγκλωστα». “Οπωσδήποτε έχο¬ 
μεν δείγμα τής συντελουμένης καθ’ άπασαν τήν Ελλάδα έργασίας, τής 
έπελθούσης μεταβολής καί τής προσπάθειας έξόδου από τήν συντηρητι- 
κότητα τού πνεύματος. 
Ό Στέφανος Δούγκας, πνεύμα θετικόν καί ήρεμον, όχι επαναστατικόν, 

1. Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Χρονικά, σελ. 184- 185. Ό έκδοτης άποκαλεϊ περίεργον τό 
έγγραφον τοϋτο, δέν σημειώνει άπό ποιον ακριβώς πατριαρχικόν κώδικα λαμβάνει, δέν 
τό σχολιάζει, άλλ’ έν τούτοις προσφέρει υπηρεσίαν είς τήν έρευναν διά τής παρουσιά- 
σεως τοΟ κειμένου. 
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ϊσοις εις τήν προσπάθειάν του νά ύπερσκελίση τήν έποχήν του μέ βήματα 
περισσότερον ανοικτά άπό τον προκάτοχόν του εις τήν Πατριαρχικήν Σχο¬ 

λήν, δεν άντέσχεν εις τάς μηχανορραφίας και έξηφανίσθη άπό τήν ΚΠολιν. 

Έσκέφθη νά θεμελιώση κατά τρόπον έπιστημονικοθεολογικόν τάς αντι¬ 

λήψεις του και νά τάς παραδώση γραπτώς. Ό Δούγκας δεν άντεστρατεύετο 
τά δόγματα τής θρησκείας άφοϋ δεν εγραψεν έργον θεολογικόν. Διέσπα :ν\|§| 

όμως τον θεολογικόν μεσαίωνα και έκινεϊτο έπιστημονικώς επί θεμάτων 
Φυσικής θεολόγος αυτός. Δεν ηύτύχησεν ό Δούγκας, κατά ταϋτα, ώς συγ- 

γραφεύς. Πρέπει νά μετενόησεν έγκαταλιπών τό διδασκαλικόν βήμα. Τον 
προς τήν παιδείαν ζήλον αύτοΰ όμως δεν έμείωσεν ή περιπέτεια και δή τήν | 

πίστιν του προς τήν παιδευτικήν άξίαν των Φυσικών. ΔΤ 5 έστράφη προς 
δημιουργίαν πανεπιστημιακού πυρήνος εις Άμπελάκια. Διέθεσεν αρκετά 
χρήματα —και λέγεται ότι ειχεν αποκτήσει χρήματα — διά τήν αγοράν 
οργάνων Φυσικής, Χημείας καί Αστρονομίας, ταϋτα δέ άπέστειλεν εκεί, 

συνεννοούμενος καί μέ άλλους προηεργάτας τής εκπαιδευτικής Αναγεννή¬ 

σεως του έθνους, οΐον Χριστόπουλον, Κωνστανταν, άδελφούς Καπετα- 

νάκη, διά τήν άνέγερσιν πανεπιστημίου. Έπικαίρως άς μνημονευθοϋν δύο 
ποιημάτια, πού άφιέρωσεν ό Χριστόπουλος εις τον Δούγκαν ύπό πνεύμα 
σκωπτικόν, έξ ών άποσπώμεν τούς στίχους1 : 

Φίλε Στέφανε, νά ζήσης, Στέφανέ μου γεωμέτρα, 

πού διδάχνεις οτ ή φύσις που γνωρίζεις άπό μέτρα, ·;:ϋ 
δεν τό θέλει τό κενό. . . ένα πρόβλημα, νά ζήσης, 

θά προβάλω νά μέ λύσης.. . 

Τό έτος του θανάτου του πρωτοπορουντος διδασκάλου τούτου είναι 
πιθανότατα τό 1830. Αναφέρει ό Ρίζος Νερουλός2 έργα του Δούγκα σχε- | 

τιζόμενα προς τά Μαθηματικά, Φυσικήν καί πραγματείαν αισθητικής | 

καί ηθικής, άλλ’ είναι ταϋτα εντελώς άγνωστα. | 

3. ΣΤΑΓΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ. Εύρισκόμεθα εις τήν άρχήν τοϋ σχολικού .§ 

έτους 1810 καί ή κεφαλή τής Πατριαρχικής Σχολής λείπει. Μόνος έκ των | 

έρευνητών ό Μ. Χαμουδόπουλος 3 αναφέρει ότι άπό τοϋ 1810 - 1812 έπί δύο 
έτη καλύπτει τήν σχολαρχίαν Ιωάννης ό Παλαμας, διατριβών εις ΚΠολιν 
άπό τοϋ 1808. ΤΗτο ούτος πρωτότοκος υιός τοϋ διδασκάλου τής Άθωνιά- 

δος Παναγιώτου Παλαμά, τοϋ ύστερον εγκατεστημένου εις Μεσολόγγι. 
Ό Ιωάννης, ώς είναι γνωστόν, έδίδασκεν εις Αθήνας περίπου κατά τήν 

. . ϊ 
I .1 I—- — -————  —  

. ·! '. 1 

1. Κ. Σάθα, Νεοελ. Φιλολ., σελ. 715. *Α0. X ρ ι σ τ ο π ο ύ λ ο υ, Τά σωζόμενα | 

άπαντα, τόμ. Α', [Θεσσαλονίκη] 1931, σελ. 99, 100. | 

2. Ένθ’ άνωτ., σελ. 91. 
3. «Έκκλ. Αλήθεια», τ. Α' (1881), σελ. 293. Τοΰτον παρακολουθεί ό Παρανίκας. | 

ιδίαν έποχήν λ Τό ζήτημα έχει άνάγκην μεγαλυτέρας έρεύνης, διά νά 
φανή άν ή διδασκαλία τοϋ Παλαμά είναι συνεχής εις τάς Αθήνας ή διακό¬ 

πτεται μέ τήν παρουσίαν αύτοΰ εις τήν Σχολήν Κουρούτζεσμε εις μίαν επο¬ 

χήν μάλιστα, πού ήτο εδώ αναγκαίος 2. 
Εις τήν έξιστόρησιν των όσων διέτρεξαν μετά τήν άποχώρησιν τοϋ 

Πρωίου εις τά σχολικά πράγματα τής Μεγάλης Σχολής τοϋ Γένους, διά νά 
τονισθή ιδιαιτέρως ό ζήλος τής Μ. Εκκλησίας, έπί τής πατριαρχίας μάλιστα 
Τερεμίου ΔΓ καί έτι μάλλον Κυρίλλου Τ', είναι άνάγκη νά μεταφέρωμεν 
μίαν ενέργειαν αύτής, μή στηριζομένην μέν έπί τοϋ ίσχύοντος καταστατι¬ 

κού χάρτου τής Σχολής, αλλά άξίαν των περιστάσεων. Πρόκειται διά τον 
διορισμόν τοϋ Σταγών Παϊσίου ώς διοικητικού διευθυντοϋ τής Σχολής 
κατά τό έτος 1809, ακριβώς τήν έποχήν πού ήρχετο ό Δούγκας νά άντικατα- 

στήση τον όχι όμαλώς άποχωρήσαντα Φραγκιάδην, δηλ. εις στιγμάς πού 
ή Σχολή έδοκίμαζε κάποιον κλονισμόν. Εις τό σχετικόν γράμμα τοϋ πα- 

τριάρχου Τερεμίου Δ', χρονολογούμενον άπό 28 Νοεμβρίου 1809, άναφέ- 

ρεται ότι ό Σαμουήλ «κατ’ έκλωγήν άρίστην και αναγκαιαν προτιμησιν των 
φιλομονσων και φιλόκαλων εφόρων τε καί ναζίρηδων τής εν Κουρούτζεσμε 
πάγκοινου τον Γένους ακαδημαϊκής Σχολής, διορισθεις αποκατεστη επιστάτης 
τής έσοντερικής διοικήσεως αυτής καϊ πάσης ενταζιας και ενκοσμιας» 3. Ταϋτα 

1. Προχείρως βλ. Τρ. Εύαγγελίδου, Ή παιδεία έπί Τουρκοκρατίας, τομ. Α , 

σελ. 243. Πρβλ. Τ. “Α θ. Γριτσοπούλου, Διάγραμμα τής ιστορίας τών σχολείων 
τών Αθηνών κατά τήν Τουρκοκρατίαν, Άθήναι 1964, σελ. 22 (άνάτ. άπό τά «Αθηναϊκά»). 

2. Κατηγορηματικός είναι εις τάς ειδήσεις του ό Π. Άραβαντινός, Βιο- 

γραφική συλλογή..σελ. 153 - 154, λέγων ότι ό I. Παλαμας παρητήθη άπό τό σχολεϊον 
τών Αθηνών τό 1805, μετέβη εις ΚΠολιν, έδίδαξε μέχρι 1812 καί έπέστρεψεν εκεί. 

3. Τό γράμμα έκ τής συλλογής Ξενάκη έκδίδεται ύπό Μ. Π α ρ α ν ί κ α, Νεοελ¬ 

ληνικά άνέκδοτα, «Νεολόγος» ΚΠόλεως, έτ. Θ', φ. 1722, 21 Όκτ./2 Νοεμ. 1874, σελ. 3 

καί έχει ώς εξής : 
' Ιερεμίας έλέφ θεόν. 

Θεοφιλέστατε επίσκοπε πρώην Σταγών, έν άγίφ πνεν μάτι άγαπητέ αδελφέ και συλ¬ 

λειτουργέ τής ημών μετριότητος κυρ - Παΐσιε, χάρις εϊη σου τή θεοφιλια και ειρηνη παρά 
θεόν. Επειδή κατ’ εκλογήν άρίστην καί άναγκαίαν προτιμησιν τών φιλομονσων και φιλογε- 

5 νών εφόρων τε καί ναζίρηδων τής έν τφ Κουρούτζεσμε πάγκοινου τοϋ Γένους ακαδημαϊκής 
Σχολής διορισθεις άποκατέστης έν αυτή ή θεοφιλ,ία σου επιστάτης τής εσωτερικής διοικη- 

σεως αυτής καί πάσης ευταξίας καί εύκοσμίας απαιτουμένης, δια τούτο εγνωμεν και ημείς 
προσφόρως άμείφαι τους καταβαλλόμενους έπί τή επιστασία ταντη πόνους σου καί τήν άγρν- 

πνον φροντίδα τή άκολονθφ πατριαρχική ήμετέρα φιλοτιμία. 

10 "ΟΘεν καί γράφοντες παρεχόμεθά σοι τήν άδειαν, ϊνα άπερχόμένος έν τή κατα τον Κον- 

ροντζεσμε αυτόθι κείμενη ιερά εκκλησία τον άγιον καί ενδόξου μεγάλομάρτνρος Δημητρών 
τοΰ μνροβλήτον κατά πάσας τάς έορτάς τον ένιαντοϋ καί τάς κνριωνύμονς ημέρας χοροστα- 

τής άρχιερατικώς έν αντώ προϊστάμενος καί ενλωγής και άγιάζης τούς έν αύτή έκκλησιαζο- 

μένονς χριστιανούς μετά πάσης μέντοι τής οφειλώμενης κανονικής παρατηρήσεως. 

15 Καί ταϋτα μέν έπί τοσοντον είς αντάξιον γέρας προς τό παρόν τών καταβαλλόμενων 
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σημαίνουν δτι ό λόγιος οδτος ιεράρχης άνέλαβε ν’ άσκηση καθήκοντα 
ίδιοτύπου σχολάρχου καί δεν είναι καθόλου άπίθανον καί νά έδίδασκε 
παραλλήλως ανώτερα θεολογικά μαθήματα καί φιλοσοφικά. 

Κατήγετο ό Παΐσιος από την κώμην Κλίνοβον τής Θεσσαλίας καί ήτο 
υιός εύπατρίδου τής περιοχής. Έξεπαιδεύθη εις Τρίκκην καί μορφωθείς 
έπαρκώς άνεδείχθη έπίσκοπος Σταγών τή ύποστηρίξει του εξ άδελφής 
γαμβρού του, άνδρός ίσχυροϋ βαθυκτήμονος. Αργότερα θά συστήση έξ 
ιδίων σχολήν εις Σταγούς, διά νά παράσχη μίαν ακόμη άπόδειξιν, πόσον 
φιλόμουσος ήτο. Επειδή δεν ήδόνατο, ώς άναφέρεται, νά ανέχεται τον 
Άλήν πασάν, παρητήθη το 1796 καί μετέβη εις τήν μονήν Βατοπεδίου τοΰ 
'Αγ. "Ορους, όπου έγνώρισε τον έξόριστον Γρηγόριον Εξ μετά του όποιου 
καί έσχετίσθη. Αποτέλεσμα τής προς τον άνδρα έκτιμήσεως τοϋ πατριάρ- 

χου είναι ότι κατά τήν τρίτην άνοδόν του εις τον οικουμενικόν θρόνον 
προσέφερεν ουτος εις αυτόν τήν μητρόπολιν Φιλιππουπόλεως, δηλ. κατά τό 
1818 λ Προηγουμένως όμως ή Μ. Εκκλησία, προς ανταμοιβήν τοϋ άρχιε- 

ρέως τούτου, καθ’ όν χρόνον υπηρετεί εις τήν Πατριαρχικήν Μ. Σχολήν 
τοϋ Γένους, τοϋ παρεχώρησε τήν άδειαν νά χοροστατή καί ίερουργή ακώ¬ 

λυτος εις τον ναόν τοϋ Κουρούτζεσμε. Κατ’ Αύγουστον τοϋ 1816 έγένετο 
μητροπολίτης Σηλυμβρίας άντί του παραιτηθέντος Καλλινίκου καί όταν 
έκενώθη ή έδρα τοϋ Φιλιππουπόλεως, διότι έξηναγκάσθη εις άπομάκρυνσιν 
ό μητροπολίτης Ίωαννίκιος, ό Παΐσιος άνέλαβε τήν Φιλιππούπολιν καί 
ό Ίωαννίκιος τήν Σηλυμβρίας 2 *. 

Δεν έχομεν πηγάς διά νά πληροφορηθώμεν βασίμως τήν προσφοράν 
τοϋ Παϊσίου εις τήν Πατριαρχικήν Μ. Σχολήν. Άλλ’ όταν είναι γνω¬ 

στός ό μέγας ζήλος τοϋ άνθρώπου τούτου διά τήν παιδείαν καί έπεδείχθη 
εις Σταγούς, εις Μετέωρα, εις Έπιβάτας, δεν χωρεΐ αμφιβολία ότι κατά 
μείζονα λόγον ήναλώθη ό καλός ιεράρχης εις τήν έπίσημον καί υπεύ¬ 

θυνον άσκησιν των καθηκόντων του είς Κουρούτζεσμεν. Είναι φανερόν 
άλλως τε ότι έκάλυψεν ό Παΐσιος τό κενόν τής έλλείψεως σχολάρχου καί 

αγώνων σου, ή όέ τον θεοϋ χάρις εϊη μετά τής θεοφιλίας σον. Εχεις έπ άδειας προσέτι έπι~ 

τελεϊν έν αυτή τή ιερά εκκλησία τήν θείαν μυσταγωγίαν, ήνίκα σοι γίνηται πρόσκλησις και 
άξίωσις επί τοντω. 

,αωβ' Νοεμβρίου κη' 

20 ϋ Ό Κωνσταντινονπόλεως και έν Χριστώ αδελφός. 

1. Ειδήσεις τινάς περί τοϋ Παϊσίου βλ. υπό Π. Άραβαντινοϋ, ενθ’ άνωτ,, 

σελ. 153, ύπό τοϋ όποιου τίθεται είς τήν β' πατριαρχίαν τοϋ Γρηγορίου, τό 1806, ή άνά- 

δειξις τοΰ Παϊσίου ώς Φιλιππουπόλεως. 

2. Μ. Γεδεών, Χρονικά, σελ. 186- 187. Πρβλ. Μιλτ. Σταμούλη, Συμ¬ 

βολή εις τήν ίστορίαν των Εκκλησιών τής Θράκης, «Θρακικά», τόμ. ΙΔ’ (1940), 
σελ. 184. 

άν έδίδαξε μάλιστα καί ό ίδιος, ώς είναι εύλογον, ή ύπηρεσία του είναι 
διττή. Διά τήν κατά τον ΙΘ' αιώνα παιδείαν τοϋ έθνους καί τήν έν γένει 
πνευματικήν κίνησιν τών αρχών τοϋ αίώνος τούτου κατέλιπεν ο Παΐσιος 
μνημείον άξιον πολλοϋ λόγου, τον γνωστόν είς τήν έρευναν ώς κώδικα 
Παϊσίου1. Εις τον χρονολογικόν διάδρομον τής Μεγάλης Πατριαρ¬ 

χικής Σχολής τοϋ Γένους ό Σταγών Παΐσιος λαμβάνει θέσιν κατά τά έτη 
1809- 1812 καί μάλλον καί πέρα τοΰ έτους τούτου, ίσως μέχρι τοϋ 1814 

καί αργότερα πάλιν, όταν άπεχώρησεν ό Κούμας, ήτοι μέχρι τών μέσων 
τοΰ 1816, οπότε έκλήθη είς τήν μητρόπολιν Σηλυμβρίας2. 

4. ΣΧΟΛΑΡΧΙΑ Κ. ΚΟΥΜΑ λ Άπό Σεπτεμβρίου 1814 μέχρις Ιουνίου 
1815 έσχολάρχησεν είς τήν Πατριαρχικήν Μ. Σχολήν ό Κωνσταντίνος Κού¬ 

μας, μετακληθείς άπό τήν Σμύρνην. Ή πρωτεύουσα τής Ιωνίας κατά τήν 
έποχήν αυτήν έση μείωνε μεγάλας παιδευτικός κατακτήσεις, πλήν ούχί 
άνευ αντιδράσεων καί ταραχών. Ή παλαιά Ευαγγελική Σχολή ύφίστατο 
μέν αλλά παρηκμασμένη 4. Κατά τήν γενικήν άντίληψιν, προεξάρχοντος 
τοϋ Άδ. Κοραή, ή παλαίφατος Ευαγγελική Σχολή έθεωρήθη άπηρχαιωμένον 
ίδρυμα, πού είχεν ανάγκην προσαρμογής εις τάς νέας εκπαιδευτικός τάσεις 
καί έπειδή ή άναδιοργάνωσις αύτοϋ δεν ήτο δυνατή, τό 1803 ίδρύθη ή 
«Νέα Δημοσία Σχολή», πού αργότερα μετωνομάσθη «Φιλολογικόν Φροντι¬ 

στήριο»» καί «Φιλολογικόν Γνμνάσιον». Τήν άκμήν καί τήν δόξαν αύτοϋ 
τό Φιλολογικόν Γυμνάσιον Σμύρνης όφείλει είς τον Κωνσταντίνον Κούμαν 
καί τον Κωνσταντίνον Οίκονόμον, τον έξ Οικονόμων, μετά τοϋ άδελφοϋ 

του Στεφάνου. 
Ό Κων. Κούμας 5 έγεννήθη είς Λάρισαν τό 1777 καί διδάσκαλον 

είχε τον Ίωάν. Πέζαρον. Ή σπουδαία φιλομάθειά του άνέδειξεν αυτόν 
τόσον, ώστε λίαν ένοιρίς άνέλαβε διδασκαλικόν έργον πρώτον μέν είς 
Λάρισαν τό 1798, έπειτα δέ είς Τσαρίτσανην καί ακολούθως είς Άμπε- 

λάκια, τό 1803. Τό 1804εύρίσκετοεις Βιέννην, διάναέκδώσηπλήρη σ.ειράν 

1. Μ. Γεδεών, Ό κώδηξ τοϋ Παϊσίου, «Έκκλ. Αλήθεια», τόμ. Θ' (1888-89), 

σελ. 2 κέξ. 
2. Μ. Γεδεών, Χρονικά, σελ. 189. Μ. Π α ρ α ν ί κ α ς, ΠΕΦΣΚ, τόμ. ΚΖ', 

σελ. 315. 
3. "Ας σημειωθή ή έπιφυλλίς Τ. Γριτσοπούλου, Σχολή Κουρούτσεσμε. II 

Σχολαρχία Κων. Κούμα, «Καθημερινή», 27 Ίαν. καί 11 Φεβρ. 1966. 

4. Μ. Παρανίκα, Ιστορία τής Ευαγγελικής Σχο?νής Σμύρνης, έν Άθήναις 
1885, σελ. 22 κέξ. X ρ. Σ. Σ ο λ ο μ ο> ν ί δ η, Ή παιδεία στη Σμύρνη, Αθήνα 1961, 

σελ. 40 κέξ. 
5. Ασφαλείς πληροφορίας παρέχει περί έαυτοϋ ό ίδιος αύτοβιογραφούμενος είς 

τόν ΙΒ' τόμον τών Ιστοριών τών ανθρωπίνων πράξεων αύτοϋ Πρβλ. καί Κ. Σ ά θ α, Νεοελ. 

Φιλολογία, σελ. 676 - 678. 
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Μαθηματικήν, τοϋ έδόθη δ5 ευκαιρία νά άκούση μαθήματα έφηρμοσμένης 
Μαθηματικής και άλλα ανώτερα μαθήματα. Έκεϊθεν έκλήθη εις Σμύρνην, 

δπου ήλθεν όντως τον Ιούλιον του 1809 \ ήρχισε δέ τήν διδασκαλίαν του 
έπισήμως από τοϋ Σεπτεμβρίου ίδιου έτους μέ μεγάλην επιτυχίαν. Είναι 
ανάγκη νά σημειωθή δτι Σμυρναΐοι κινούμενοι υπέρ τής γηραιας Εύαγγε- 

λικής Σχολής και άντιδικοϋντες προς τούς ύποστηρικτας και διδασκάλους 
του Φιλολογικού Γυμνασίου, έχοντες και τήν ένίσχυσιν του εις Σμύρνην 
Άγγλου Προξένου Φραγκίσκου λΥατεγ, έδίωκον μέχρις έξοντώσεως τον 
Κούμαν1 2. Ουτος έθεωρεΐτο νεωτεριστής και άθεος, κινδυνεύουν δ’ έκρύ- 

πτετο. Εις τα πρώτα βήματά του, άφ’ ής έγκατεστάθη εις Σμύρνην, τον ήκο- 

λούθησαν δυσμενή πατριαρχικά έγγραφα 3. Καί πτοηθεΐς ένεκα των κατα¬ 

τρεγμών κατηρατο τήν ώραν, πού ήλθεν εις Σμύρνην 4 5, πλήν άντεπεξήλθε 
μετά γενναιότητος καί μέ τήν διαρκή συνδρομήν τοϋ Αυστριακού έν Σμύρνη 
προξένου Ιωσήφ Κααό καί τοϋ Μ. Διερμηνέοις τής Πύλης Δημ. Μουρούζη 
τάς κατ’ αύτοϋ επιθέσεις και δεν έγκατέλειψε τήν Σμύρνην, καθώς προς 
στιγμήν έφαίνοντο να τοϋ συνιστοϋν. Μεταξύ άλλων έγραφεν εις τον Κο- 

ραήν: «Προσπαθώ νά τους πείσω (τούς Σμυρναίους) νά κτίσωσι σχολήν νέαν 
μεγάλην, Ικανήν νά νποδέχηται ξένους μαθητάς, οι όποιοι ηλΟον έκ ΚΠόλεως 
καί άλλαχόθεν πολλοί καί δεν εχονσι, που νά οίκήσοοσι οϋτ* είναι ικανοί νά 
ένοικίσωσιν οικίαν ή κάμαραν» (επιστολή έκ Σμύρνης από 30 Δεκ. 1809/11 

Ίαν. 1810)δ. 
Ό Κούμας έπεισε τούς ύποστηρικτας τοϋ Φιλολογικού Γυμνασίου 

καί ένοικίασαν διά κοινής συνεισφοράς τον Ιανουάριον τοϋ 1810 οίκημα 
εις τήν συνοικίαν Γερανιός καί έστέγασαν αυτό. Αί έργασίαι του έβαινον 
ίκανοποιητικώς. Προσπάθεια συγχωνεύσεώς του μέ τήν Ευαγγελικήν Σχολήν 
έξελήφθη ώς έξαφάνισις τής τελευταίας καί άπερρίφθη, χαρακτηρισθείσα 
άπό τό Πατριαρχεΐον ώς επιμειξία. Εις τήν σημειουμένην καταπληκτικήν 
πρόοδον τοϋ Φιλολογικού Γυμνασίου μέ πρωταγωνιστάς τον Κούμαν καί 
Κων. Οίκονόμον άντετάχθη μεγαλύτερα προσπάθεια τής Ευαγγελικής 

1. Ύπό ποιας περιστάσεις μετεκλήθη παρακολουθοΰμεν είς «Έρμήν τόν Λόγιον», 

,έτ. 1812, σελ. 140 κέξ. Πρβλ. καί Κ. Κ ο ύ μ α, Ίστορίαι..., τόμ. ΙΒ”, σελ. 588; 

2. Ταΰτα αναφέρει λεπτομερώς ό ίδιος είς τήν προς τόν Κοραήν έπιστολήν του, 

έξ ής απόσπασμα παρά πόδας. 
3. Έκ τοϋ κωδικός τής Ευαγγελικής Σχολής τά σχετικά συνοδικά πατριαρχικά 

γράμματα (Φεβρ. 1808 και Ίούλ. 1809) έκδίδονται ύπό X. Σολομωνίδη, ένθ’ άνωτ., 
σελ. 47 κέξ. 

4. Ν. Α. Β έ η, Συμβολή εις τά σχολικά πράγματα τής Σμύρνης, «Μικρασιατικά 
Χρονικά», τόμ. Α' (1938), σελ. 198 κέξ. 

5. Ν. Κ. X. Κ ω σ τ ή. Ανέκδοτοι έπιστολαί Κοραή καί προς Κοραήν, ΔΙΕΕ, 

τόμ. Ε' (1896- 1900), σελ. 271 κέξ. καί δή σελ. 275. 
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Σχολής, εις τήν όποιαν έδίδασκον Γαβριήλ ό Βουρλιώτης καί διά μερικούς 
μήνας τό 1811 Θεόφιλος ό Καΐρης, μέ μισθόν συμπεφωνημένον 4.000 γρόσια 
έτησίως. Προς στιγμήν ή Ευαγγελική Σχολή ειχεν άναστηλωθή καί έδιδε 
χρηστάς έλπίδας λ 

Εις τό Φιλολογικόν Γυμνάσιον ό Κούμας έδίδασκε κυρίως Φιλοσο¬ 

φίαν, Γεωγραφίαν, Αστρονομίαν, Μαθηματικά καί Φυσικήν. Ό Οικονόμος 
έδίδασκε Γραμματικήν, Ρητορικήν, Ποιητικήν, "Ελληνας καί Λατίνους 
συγγραφείς. Ό αδελφός του Στέφανος έδίδασκε Φυσικήν ιστορίαν, Χημείαν 
καί Λατινικά, άντικαθίστα δέ οσάκις έλειπε και τόν Κούμαν, τά δέ μαθή- 

ματά του έδίδασκεν άπό τά γραπτά του. Εις τάς κατωτέρας τάξεις έδίδασκον 
ύποδιδάσκαλοι2. Έπαρκώς έπηνδρωμένη ήτο καί ή Ευαγγελική Σχολή καί 
έφ’ όσον έσχολάρχει ό Καΐρης, ήτο φανερόν ότι τά δύο ιδρύματα έμελλον 
νά διαδραματίσουν σπουδαιότατον ρόλον διά τήν Σμύρνην, διότι μετέβαλ- 

λον αυτήν εις παιδευτήριον μοναδικόν τής τουρκοκρατουμένης Ανατο¬ 

λής. Δυστυχώς τά άντιμαχόμενα ιδρύματα καί οΐ όπισθεν αυτών ώργανωμέ- 
νοι άνθρωποι διαφόρου άποκλίσεως απέκλεισαν τήν συνύπαρξιν. Καί άπε- 

χώρησε μέν ό Καΐρης, διότι δέν τοϋ κατεβάλλετο ό ύπεσχημένος μισθός 3, 

άλλά ό άγών προς άλληλεξόντωσιν έξηκολούθησεν έντονώτερος. Καί τά 
χρησιμοποιούμενα μέσα, όπως καί αί ϊσχυραί ένισχύσεις εντός καί έκτος 
τής Σμύρνης, έπήγαζον άπό όρατάς καί μή άφετηρίας καί δέν ήσαν καθαρά 
πάντοτε. Έκρατήθη ό λαός τής Σμύρνης είς διαρκή ταραχήν. Καί τελικώς 
τά πράγματα ώδηγήθησαν έκεΐ πού οδηγούνται εις τήν Ελλάδα οσάκις 
— καί δυστυχώς συχνάκις — έμφιλοχωρεΐ τό πάθος, ή διχόνοια καί ή μισαλ¬ 

λοδοξία. 

Τόν Νοέμβριον τοϋ 1813 ό πατριάρχης ΚΠόλεως Κύριλλος Τ', βλέπων 
ότι τά τής Μεγάλης Σχολής πράγματα δέν ήσαν σταθερά, έκάλεσε τόν 
Κων. Κούμαν διδάσκαλον καί σχολάρχην αύτής. Ή πρόσκλησις ήτο κοινή 
καί διά τόν Κων. Οίκονόμον. Τίς οΐδεν άν είς αυτήν δέν υπήρχε πρόθεσις 
τής Μ. Εκκλησίας νά θέση τέρμα είς τόν βίον καί τήν διένεξιν τοϋ Φιλο¬ 

λογικού Γυμνασίου! Ήκολούθησαν διαμαρτυρίαι των Σμυρναίων, άλλά 
καί νέαι προσκλήσεις. Καί αί αντιρρήσεις τοϋ Κούμα έκάμφθησαν, διότι 
ή τρίτη πρόσκλησις ήτο προσταγή καί δέν ήθελε πλέον έκεΐνος μέ δεήσεις 
νά τήν άποφύγη 4. Έξ άλλου ίσως έδίδετο δΓ αύτόν μία διέξοδος μέσα εις 

1. «Έρμης ό Λόγιος» 1812, σελ. 12-14. Δ. Πασχάλη, Θεόφιλος Καΐρης, έν 
’Αθήναις 1928, σελ. 16 κέξ. 

2. Καλήν εικόνα των εργασιών του Φιλολογικού Γυμνασίου παρέχει άνταπόκρισις 
έκ Σμύρνης είς «Έρμήν τόν Λόγιον» 1812, σελ. 139 κέξ. Πρβλ. καί παρατηρήσεις καί 
βιβλιογραφίαν σχετικήν ύπό Ν. Α. Β έ η, ένθ’ άνωτ., σελ. 200. 

3. X. Σολομωνίδη, ένθ’ άνωτ., σελ. 70. 

4. Ύπό χρονολογίαν Νοεμβρίου 1813 τό προσκλητήριον πατριαρχικόν γράμμα 
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την συνεχή δίνην τής πολεμικής. Έλθών ό Κούμας εις ΚΠολιν, ένφ ό 
Κων. Οικονόμος παρέμεινεν εις την θέσιν του, έγινε δεκτός μέ πολλήν 
έγκαρδιότητα τόσον άπό τούς πατριαρχικούς κύκλους, όσον καί από τον 
Διερμηνέα Ιάκωβον Άργυρόπουλον και τούς λοιπούς παράγοντας. Η 
άφιξίς του τίθεται εις τά μέσα Μαΐου του 1814. Άναληψις καθηκόντων 
δεν (ραίνεται νά έγινεν αμέσως. Διότι ό Κούμας είχε δισταγμούς. Εδικαιο- 

λογεΐτο, ότι δεν ήτο ό κατάλληλος σχολάρχης καί ότι ύπήρχον σοφώτε- 

ροι αυτού λ 
Την έγκατάστασιν τού Κούμα εις ΚΓΤολιν όπεδοκίμαζεν εντόνους ό 

φίλος του Κοραής. Πριν ό διδάσκαλος μετακινηθή, συνεβούλευεν έκ Παρι- 
σίων ό Κοραής νά ύπομένη αμετακίνητος όπου στέκει, γράφων προς τον 
Αλέξανδρον Βασιλείου. Καί μετ’ όλίγον προσέθετεν ότι «ή εϊς Βυζάντιον 

προσκάλεσις εΐναι και άδικος και ανόητος». Καί μετά τήν μετάβασίν του 
έγραφε πάλιν μέ τήν συνήθη εις αυτόν έκ προκαταλήψεως υπερβολήν καί 
κατηγορηματικότητα : «. . . Της ελλείψεως τον εγκεφάλου ταντης εργον είναι 

και ή πρόσκλησις τον Κούμα εϊς τό Βυζάντιον. Μην έροοτάς (προς τον Άλ. 

Βασιλείου) πόσην δυσαρέσκειαν έδοκίμασα εις αυτό. Δεν μ έλνπησβ τόσον ή 
ανοησία των προσκαλούντων, επειδή άπ αυτούς φρόνιμα έργα ποτέ δεν, είχα 
έλπίσειν, όσον μ έτάραξεν ή νπακοή τον Κούμα. . . Μυριάκις οναι εις τον 
Κουμαν, επροτίμησε νά κολακεύη τους Σαρδαναπάλονς τής πρωτενούσης 
πόλεως παρά νά πρωτεύη αυτός εις δεντερεύονσαν» 2. Άλλ’ όπισθεν τού Πα¬ 

τριαρχείου καί μετ’ αυτού εύρίσκετο εις τήν επίμονον πρόσκλησιν τού 
Κούμα άρχιερεύς έκ των διαπρεπεστέρων, φίλος τού Κούμα, των γραμμά¬ 

των καί τής Πατριαρχικής Σχολής, ό άπό Λαρίσης μητροπολίτης ήδη 
τής μικρασιατικής Εφέσου Διονύσιος ό Καλλιάρχης. Οταν τήν 1 Σεπτεμ¬ 

βρίου 1814 ήνοιγεν ή Σχολή τάς πύλας της διά τό νέον σχολικόν έτος μέ 
τον νέον σχολάρχην αυτής έπί κεφαλής καί τά έγκαίνια έτελούντο μ’ έπι- 

σημότητα πολλήν, έπί παρουσία τής πνευματικής καί πολιτικής ήγεσίας 
τού έθνους, ό δέ πατριάρχης αυτοπροσώπως προεξήρχε τής καθιερωμένης 
δεήσεως καί ό σχολάρχης βαθυστόχαστον έξεφώνει ένώπιον όλων αύτών 
τον πρώτον του λόγον3, χρησταί έλπίδες άνεδύοντο άπό τήν συγκινητικήν 
τελετήν. Σχετικήν περιγραφήν εύρίσκομεν εις τον «Τηλέγραφον» τής Βιέν- 

βλ. εις «Έρμήν τόν Λόγιον», 1813, σελ. 306 κέξ., έπίσης εις τον «Ελληνικόν Τηλέγρα¬ 

φον» Βιέννης, 1914, σελ. 159 κέξ. 
1. Κ. Κούμα, Τστορίαι..,, τ. ΙΒ', σελ. 583 κέξ., 592. 
2. Έπιστολαί ’Αδαμάντιου Κοραη, έπιμελεία Νικ. Μ. Δαμαλά, τόμ. Β, έν 

Άθήναις 1885, σελ. 193, 413, 419, 492, 515. 
3. Βλ. Αί δύο εις τήν Μ. Εκκλησίαν Άπολογίαι τοϋ αοιδίμου Κ. Οικονόμου..., 

έν αις καί ό έναρκτήριος λόγος Κ. Κουμα έν τή κατά τον Κουρέ - Τσεσμέ Σχολή, έν 
Έρμουπόλει Σύρου 1861. Γκίνη-Μέξα, Έλλ. Βιβλ., τόμ. Γ', σελ. 222, άρ. 8515. 
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νης, οπού ιδιαιτέρως έξαίρεται ή συμβολή τού φιλογενεστάτου Γέροντος 
Εφέσου, «διότι κατ αυτήν τήν ημέραν έξώδενσε πλουσίο)ς και έκαμε τράπε¬ 

ζαν λαμπράν εϊς τήν Σχολήν, έστιάσας έν αυτή τούς τής Σχολής κατοίκους 
μαθητάς, εξήκοντα τόν άριθμόν»1. Τόν πατριωτισμόν τού Εφέσου Διονυ¬ 

σίου δεν έχομεν δικαίωμα ν’ άναμφισβητήσωμεν. 

Επί έτος έν διδακτικόν, 1814-1815, διηύθυνε τάς έργασίας τής Πα- 

τριαρχικής Μεγάλης τού Γένους Σχολής Κωνσταντίνος ό Κούμας καί 
έδίδαξεν εις αυτήν. Καί ασφαλώς έδίδαξε Φιλοσοφίαν, Μαθηματικά καί 
Φυσικά. Ύπό ποιας συνθήκας διήγεν ό σχολάρχης κατά τό μοναδικόν 
έτος τής παραμονής του εις ΚΠολιν δεν γνωρίζομεν άκριβώς. Οί παλαιό- 

τεροι έρευνηταί, οί έχοντες εις τήν διάθεσίν των καί τό αρχειακόν ύλικόν 
καί τήν ζώσαν παράδοσιν, δεν ένόμισαν ότι ώφειλαν νά διαφωτίσουν τό 
σοβαρόν σημείον τούτο καί τό άντιπαρέρχονται. Ό σχετικώς ίκανώτερος 
τών άλλων Μ. Γεδεών περιορίζεται νά εϊπη ότι περί τάς άρχάς Αΰγούστου 
1815 <(ο Κούμας άπέθετο τήν αρχήν του διευθύνειν τήν Σχολήν, μή έχων 
ελευθερίαν ένεργείας»2. Έδικαιώνετο λο.πόν ό Κοραής;3 Όλίγον πριν 
λήξη 0 σχολικός χρόνος, ό Κούμας άπεδεσμεύετο καί έπανέπλεε προς 
Σμύρνην. Έχομεν έπίσημον μαρτυρίαν, ότι άπεσύρετο μέ τήν έγκρισιν 
τής Μ. Εκκλησίας, τό ύπό Κυρίλλου ς" άπολυθέν κατ’ Ιούλιον 1815 συνο¬ 

δικόν προς Σμυρναίους γράμμα, διά τού οποίου εΰρίσκεν ή Εκκλησία τήν 
ευκαιρίαν νά νουθετήση λαόν καί κλήρον, διδασκάλους καί αρμοδίους, 

περί όμονοίας, αγάπης, πειθαρχίας καί προστασίας τής παιδείας καί συν¬ 

δρομής πρός τό Φιλολογικόν Γυμνάσιον, τό «πόσης Μούσης τροφεΐον καί 
πόσης άρετής ενδιαίτημα». Άναφέρεται εις τό γράμμα τούτο ότι οί Σμυρ- 

ναΐοι έφάνησαν δυσαρεστούμενοι, διότι έκ λόγων ανάγκης υπηγορεύθη 
πρόσκλησις τού Κωνστ. Κούμα εις ΚΠολιν, «τήν οποίαν (πρόσκλησιν) 

δαψλεστέρας ένεκα έπιδόσεως ή Εκκλησία και τό Γένος έπραγματεύσαντο 
και άνέδειξαν νπαξίοος τήν αυτόν σοφολογιότητα διδάσκαλον τής ενταύθα (έν 
ΚΠόλει) κατά τόν Κονροντσεσμέν κοινής Σχολής τών έλληνικοφιλοσοφικών 
μαθημάτων». Ό Κούμας, ώς έπισήμως αναγνωρίζει έν συνεχείς ή Μ. Εκ¬ 

κλησία, «εκτοτε λ,αβών τήν σχολαρχίαν τήν ενταύθα έφάνη άποχρώντο)ς επω¬ 

φελής». Άλλα ή άποχώρησίς του κατέστη φαίνεται αναπόφευκτος. «Επειδή 
κατά τό παρόν — συνεχίζει τό γράμμα — και ή αυτόν σοφολογιότης διά 
τινας χρειώδεις άνάγκας έγνω νά έπιστρέψη εις τά αυτόθι, δεν λείπομεν έξ ενα- 

1. «'Ελλην. Τηλέγραφος», 1813, σελ. 536. 

2. Μ. Γεδεών, Χρονικά, σελ. 188. 

3. Βεβαίως δεν συνεπάθει ό Χίος σοφός τούς άρχοντας καί τούς κληρικούς ΚΠόλεως 
καί προκατειλημμένος τούς ήδίκει ένίοτε, έδώ όμως αί προβλέψεις του έπηλήθευσαν, 

άσχετον έξ ύπαιτιότητος τίνος έγινε. Βλ. και Π. Κ ο ν τ ο γ ι ά ν ν η, Διονύσιος Καλ¬ 
λιάρχης, «’Αθήνα», τόμ. ΙΗ' (1905), σελ. 171 και ύποσ. 3. 
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φόρμον αιτίας από τον νά συμβουλεύσουν νμϊν πατρικώς τα καθήκοντα και 
οσα κρίνομεν αναγκαία περί τον υπό την προστασίαν σας διατελονντος Φρον¬ 

τιστηρίου» *. Ή άποχώρησις λοιπόν του Κούμα ήτο μία εύλογος εύκαιρία 
διά σύμβουλός. 
Ό Κωνστ. Κούμας μετέβη όντως εις Σμύρνην πάλιν. Έδίδαξε μέχρι 

του έαρος τοϋ 1817, μεθ’ 5 μετέβη εις Βιέννην. Όχλοκρατικφ δικαίφ τό 
Φιλολογικόν Γυμνάσιον κατηργήθη τον Ιούλιον του 1819. Ό Κούμας 
έπανήλθεν εις Σμύρνην τον Αύγουστον τοϋ 1820 και έπεχείρησε νά ίδρύση 
ιδιωτικήν σχολήν, μετ’ έγκρισιν τοϋ άρχιερέως, αλλά και αυτής ή τύχη 
δεν ύπήρξε καλύτερα του Φιλολογικού Γυμνασίου. Ή έκρηξις τής Ελλη¬ 

νικής Έπαναστάσεως ήνάγκασε τον διδάσκαλον νά δραπετεύση εις Τερ¬ 

γέστην, άφοϋ μαζί μέ τά άλλα του πράγματα έχασε και την πολύτιμον 
βιβλιοθήκην του. Έκτοτε ό Κούμας δεν ήκουσε τάς φωνάς ούτε τής Σμύρνης 
ούτε τής έλευθέρας Ελλάδος νά έπιστρέψη και προσφέρη τάς υπηρεσίας 
του προς την παιδείαν τής πατρίδος δΓ άλλην μίαν φοράν. Δεν ήθέλησεν ή 
Μοίρα νά ΐδη έλευθέραν την Ελλάδα ό έκ των πρωτεργατών τής ελληνικής 
πνευματικής ελευθερίας, διότι ύποκύψας εις χολερικόν νόσημα, την 1 Μαΐου 
1836 άπέθανεν εις Τεργέστην, ήλικίαν έχων μόνον 59 ετών1 2. 

Διά τό έργον τοϋ Κων. Κούμα δεν είναι δυνατόν νά γίνη ιδιαίτερος 
λόγος έδώ καί διότι δεν είναι ό κατάλληλος χώρος καί διότι ειδική πραγμα¬ 

τεία περί τοϋ άνδρός καί τοϋ έργου του δεν υπάρχει εϊς τήν ελληνικήν βι¬ 

βλιογραφίαν. Πάντως πρόκειται περί πολυγράφου συγγραφέως, άλλα 
δυστυχώς χωρίς πρωτότυπον έργον. Έξαίρεσιν βεβαίως άποτελεΐ ή δωδε- 

κάτομος συγγραφή του μέ τον τίτλον «'Ιστορίαι των ανθρωπίνου πράξεων», 

ήτις προκειμένου περί γεγονότων, τών οποίων έχει ιδίαν άντίληψιν ό συγ- 

γραφεύς, αποβαίνει καλή πηγή. Ή άλλη σειρά τών συγγραφών τοϋ Κούμα 
έκφράζει τό μέγα υπέρ τής παιδείας πάθος αύτοϋ. Δεν γνωρίζομεν πολλά 
πράγματα διά τήν διδακτικήν ικανότητα τοϋ άνδρός, τήν μέθοδον διδασκα¬ 

λίας του καί τό έν γένει παιδαγωγικόν του σύστημα. Βέβαιον όμως είναι, 
ότι είχε διοικητικός ικανότητας καί οργανωτικός, άσφαλώς δέ καί ώς διδά¬ 

σκαλος θά έπετύγχανεν. Ώς προς τά διαφέροντα αύτοϋ καί από τούς τίτλους 
ακόμη τών βιβλίων του μαρτυρεϊται ότι άπέκλινε μάλλον προς τάς θετι¬ 

κός έπιστήμας, χωρίς νά άπομακρύνεται καί άπό τάς φιλοσοφικός, έτι δέ 
διέγνωσε τήν ανάγκην συντάξεως έλληνικοϋ λεξικοϋ, άλλα τό συλλογικόν 
τοϋτο έργον έκρινεν ότι ήδύνατο ό ίδιος μόνος ν’ άναλάβη. Άποβλέπων 

1. Κων. Οίκονόμου, τοϋ έξ Οίκονόμων, Τά σωζόμενα φιλολογικά συγγράμ¬ 

ματα, τόμ. Α', 'Αθήνησι 1871, σελ. 448-451. 
2. Διά τόν ύπό Ύπατίου Αύγερινοϋ έκφωνηθέντα έπικήδειον λόγον βλ. Γ κ ί ν η - 

Μ έ ξ α, Έλλην. Βιβλιογρ., τόμ. Α', σελ. 392, 397, άρ. 2680 καί 2717. 
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εις διδακτικούς κυρίως σκοπούς έξ άλλου μεταφράζει καί συχνά έπαυξάνει 
ξένα έργα, τινά τών όποιων προηγουμένως είχον παρουσιάσει άλλοι. 

Τό συγγραφικόν έργον του ό Κούμας ήρχισε μέ τήν μετάφρασιν τών 
Κωνικών τομών τοϋ άββά Καϊλλέ, έκδοθεΐσαν εις Βιέννην τό 1803 καί έμφα- 

νισθεΐσαν επιστασία Ανθίμου Γαζή, κατά μετάφρασιν καί έπιδιόρθωσιν 
εις τήν έλληνίδα φωνήν ύπό Κωνστ. Μιχαήλ, τοϋ Λαρισαίου. Τό 1807 

έτύπωσεν εις Βιέννην εις 8 τόμους τήν Σειράν τών Μαθηματικών καί Φυσι¬ 

κών πραγματειών έκ διαφόρων συγγραφέων (Αριθμητική, Συμβολικός Λο¬ 

γισμός, Λογάριθμοι, Εξισώσεις, Επίπεδος Τριγωνομετρία, Πρακτική καί 
Ύψηλοτέρα Γεωμετρία, Άπειροτικός καί "Ολοκληρωτικός Λογισμός, Γε¬ 

νική Φυσική, Μηχανική, Υδροστατική, Αερολογία, Όπτική, Σφαιρική 
Τριγωνομετρία, Αστρονομία, Χημεία). Τό 1808 μεταφράζει τήν Χημείας 
έπιτομήν τοϋ Άδήτου. Τό 1812 έκδίδει Σύνοψιν Φυσικής διά τούς πρωτο¬ 

πείρους μαθητάς. Τό 1814 μεταφράζει έκ τής γερμανικής καί εκδίδει εϊς 
3 τόμους τόν Άγάθωνα τοϋ λνίοΐαηά καί τόν προσφωνεί εις τόν «κλεινόν, 

τόν αγαθόν και αληθινόν» Διονύσιον Καλλιάρχην, μητροπολίτην Εφέσου, 

«λάμποντα μεταξύ τής Ύ. Συνόδου ώς φαεινότατον αστέρα καί άκαμάτως 
προσπαθονντα υπέρ τής δόξης καί ευτυχίας τον κοινού». Τήν μετάφρασιν 
ταύτην τοϋ Άγάθωνος ό Κούμας, κατ’ άπαίτησιν τοϋ Εφέσου Διονυσίου, 
έφιλοτέχνησε τέσσαρα έτη προ τής έκδόσεως αύτής καί προώρισε διά τήν 
νεολαίαν τής Ελλάδος, προσφέρων τό φιλοσοφικόν μυθιστόρημα τοϋ 
Γερμανού συγγραφέως ώς άνάγνωσμα ώφέλιμον περί τοϋ κατ’ όνομα σχε¬ 

δόν μόνον γνωστού αρχαίου τραγικού Άγάθωνος. Τήν άπήχησιν τοϋ 
έμπνευστοΰ τής μεταφράσεως καί τοϋ μεταφραστοϋ προς τό έλληνικόν 
κοινόν μας δίδει ή προτασσομένη τής έκδόσεοϊς φδή τοϋ επισκόπου Θεο- 

δοσιουπόλεως Ανθίμου τοϋ Κομνηνοΰ, έξ ής άποσπώμεν δείγματος χάριν 
τούς στίχους τούτους : 

Τρισεντυχής 
Ελλήνων νεολαία. 

Πρόκοπτε θαρραλέα. 

3Εφέσον σέ στηρίζει, 
'Ο Κούμας σέ φωτίζει, 
Ω εποχή ευχής \ 

Τό 1818 ό Κούμας χάριν τών μαθητών του είς τήν Σμύρνην έξέδωκε 
κατά μετάφρασιν έκ διαφόρων γλωσσών τήν «'Ιστορικήν Χρονολογίαν», 

τήν «Σννοψιν τής'Ιστορίας τής Φιλοσοφίας» καί τό «Σύνταγμα Φιλοσοφίας». 

1. Βειλάνδου, ’Αγάθων, μεταφρασθείς άπό τήν γερμανικήν γλώσσαν ύπό Κ. Μ. 

Κούμα, μέρος Α', έν Βιέννη 1814, Προλεγόμενα, σελ. ζ'- η\ 

Έπετηρίς 'Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, ”Ετος ΛΤ' 14 
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Το 1819 (καί τό β' τό 1841) τήν «Σννοψιν επιστημών διά τούς πρωτόπει¬ 

ρους» (Αριθμητική, Γεωμετρία, Νέα Γεωγραφία, Αστρονομία, Λογική, 
Ηθική), τήν «Σννοψιν παλαιάς Γεωγραφίας» και τον γ' τόμον του «Συντά¬ 

γματος τής Φιλοσοφίας», περιέχοντα Μεταφυσικήν και Αισθητικήν. Τό 
επόμενον έτος έξεδόθη ό Δ' τόμος τοϋ έργου, με Πρακτικήν Φιλοσοφίαν 
(περί δικαίου), Ηθικήν, Ηθικήν Θεολογίαν και έν έπιμέτρφ Παιδαγωγίαν. 

Κατά τό έλληνογερμανικόν τοϋ Ρειμέρου συνταχθέν μετά προσθήκης συν¬ 

τόμου πραγματείας περί προσφδίας έξέδωκε τό 1826 εις 2 τόμους (έπανεκ- 

δοθέν τό 1833) τό «Λεξικόν» αύτοϋ. Αΐ «'Ιστορίαι των ανθρωπίνου πράξεων» 

έξεδόθησαν εις τόμους 12 μεταξύ τών έτών 1830- 1832. Τό 1833 έξεδόθη 
ή «Γραμματική διά σχολεία» τοϋ Κούμα (εις β' έκδοσιν τό 1840, είς γ' τό 
1843, είς δ' τό 1845, έκ νέου εις τά Ιεροσόλυμα τό 1853 και πάλιν τό 1856 

έν Άθήναις συμπεπληρωμένη). Μετά τον θάνατον τοϋ συγγραφέας έπανε- 

ξεδόθη ή Γεωγραφία τοϋ Βάλβι εις 4 τόμους κατά τά έτη 1838 - 1839, έξε¬ 

δόθη έπίσης ή Ηθική του τό 1852 έν Άθήναις βάσει και προηγουμένης 
έκδόσεως (έν Άθήναις τό 1843) ύπό τής θυγατρός του Ελένης Κατακοζη- 

νής. Ώς είναι φανερόν, μερικά από τά έργα τοϋ Κούμα έξηκολούθησαν 
νά εκπαιδεύουν καί τήν έλευθέραν Ελλάδα λ 

Τά προσφερόμενα είς τήν έκπαίδευσιν των νέων έργα ταϋτα δέν παρήρ- 

χοντο απαρατήρητα καί άναντίρρητα, διότι καί πολέμιοι τοϋ Κούμα εύρέ- 

θησαν, ώς π.χ. ό Νεόφυτος Δούκας, ίσχυριζόμενος ότι ή έκδοθείσα Σύνοψις 
Φυσικής δέν ήτο χρήσιμον έργον1 2. Αλλά καί ώς άθεος κατηγορήθη ό 
διδάσκαλος 3 καί γενικώς ήσκεΐτο κριτική διά τά έργα του 4. Ό Κωνστ. 

Κούμας ύπήρξεν άπό τούς πιστότερους φίλους τοϋ Κοραή καί άπεδείχθη 
είς τήν πραξιν όπαδός αύτοϋ άφωσιωμένος. ΔΓ ό καί έφήρμοσε τό σύστημα 
έκείνου είς τήν γλώσσαν καί τήν γενικήν παίδευσιν των νέων. Δικαίως 
θεωρείται ό Κούμας ώς ένας άπό τούς πρωτοπόρους καί πρωτεργάτας τής 

1. Ύπό τοϋ Κ. Σ ά 0 α, Νεοελ. Φιλολογία, σελ. 676- 678 παρέχεται διάγραμμα 
καί πίναξ τών συγγραφών και έκδόσεων τοϋ έργου τοϋ Κούμα. Πληρέστερον τούς τίτλους 
βλ ύπό Γ κίνη-Μέξα, Ελληνική Βιβλιογραφία, τόμ. Α'- Γ' (τούς οίκείους άριθμούς 
έκ τοϋ έν τελεί Εύρετηρίου). 

2. Ήρωδιανοΰ τής μετά Μάρκον βασιλείας ιστοριών βιβλία όκτώ... ύπό Νεο¬ 

φύτου Δούκα, έν Βιέννη 1813. Έν τφ Προλόγφ «Αργώ ή έπιστασίαι τινές Κριτικαί 
είς τινα τών νεωστί έκδοθέντων βιβλίων». Πρβλ. καί κριτικήν είς «Έρμήν τόν Λόγιον» 

1813, σελ. 177 κέξ. Αυτόθι, σελ. 285 κέξ., ή άπάντησις τοϋ Κούμα. 

3. Πασίγνωστος είναι ή θέσις τοϋ Αθανασίου Παρίου διά τούς έκ τής Ευρώπης 
ερχομένους καί διά τούς Μαθηματικά διδάσκοντας. Προ πάντων βλ. Δ. Β. Οίκονο- 

μ ί δ ο υ, Αθανάσιος ό Πάριος, «Έπετηρίς Έταιρ. Κυκλαδικών Μελετών», τόμ. Α' 

(1961), σελ. 347 κέξ. καί δή 414 κέξ. Πρβλ. καί Δ. Πασχάλην, ένθ’άνωτ., σελ. 

153 κέξ. 

4. Βλ. σημειώσεις καί παραπομπάς ύπό Ν. Α. Β έ η, ένθ* άνωτ., σελ. 208 - 209. 
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πνευματικής άναγεννήσεως τοϋ έθνους κατά τήν προεπαναστατικήν περίοδον. 

Τά έργα του μαρτυρούν ότι ηΰρυνε τό αναλυτικόν πρόγραμμα τών σχολείων, 

διότι καθιέρωσεν ύλην άπό τόν κύκλον τών θετικών έπιστημών πλουσίου 
τέραν ή όσην έχρησιμοποίησαν οί σύγχρονοί του. Βεβαίως παρουσιά¬ 

ζεται πολυμερής άπό τό έργον του, όχι όμως και «ξεπερασμένος μέσα στην 
εποχήν τον» \ διότι τώρα ακριβώς είχε γενικευθή ή εισαγωγή τών Φυσικομα¬ 

θηματικών είς τά σχολεία, μέ άντιπροσώπευσιν όλων τών κλάδων τών δύο 
μαθημάτων. Εις τό σημεΐον τούτο, τής άφθονωτέρας ϋλης καί τής καλύψεως 
όλων τών τομέων, ό Κούμας γίνεται προοδευτικότερος τών άλλων καί 
προβαδίζει, έκ τοϋ κυριωτέρου λόγου ότι έδίδασκεν ό ίδιος καί ήτο εις 
θέσιν νά εκτίμηση τήν δίψαν τών τροφίμων, έν αντιθ^σει προς ανεδαφικούς 
άλλους παλαιοτέρους ή ανθρώπους τών γραφείων, έπιθυμοΰντας νά γίνουν 

ρυθμισταί τών εκπαιδευτικών ζητημάτων. 
'Ως προς τήν γενικήν παιδείαν αυτή περίπου είναι ή θέσις τοϋ Κούμα. 

Ή προσωπικότης του φωτίζεται έτι μάλλον, όταν προστεθή ότι είχε καί 
φιλολογικά διαφέροντα καί έτσι άπέκτησεν εις τήν αποστολήν του πληρό¬ 

τητα, χωρίς νά γίνεται καταφανώς πληθωρικός. Ώς προς τήν Μεγάλην 
όμως Πατριαρχικήν Σχολήν του Γένους ό Κούμας ύπήρξε διδάσκαλος καί 
σχολάρχης μέ αρνητικήν όψιν. Έπάλαιεν είς τήν Σμύρνην έναντίον τόσων 
άντιξοοτήτων καί Αντιδραστικών στοιχείων. Τήν ηθικήν ίκανοποίησιν 
τών μόχθων του εισέπραξε πολύ αργότερα. Καλώς πράττων έπέμενε νά 
προσφέρη τάς υπηρεσίας του. Είναι διά τοϋτο άξιος πάσης έκτιμήσεως. 
Άλλ’ άφ* ής στιγμής έκλήθη εις ΚΠολιν καί έπείσθη νά μείνη, παρά τάς 
αντιρρήσεις καί τούς δισταγμούς του, τό χρέος του ήτο νά μείνη. Ποίας 
δυσκολίας συνήντησε καί μέ ποίας δυσχερβίας είχε να παλαιση καί έδώ, 

είναι άγνωστον άλλα καί δευτερεΰον ζήτημα. Αν δέν άπεδέχετο ευθύς 
έξ αρχής, θά είχε πλήρη δικαιολογίαν. Άφοΰ έγκατεστάθη καί άνέλαβε 
τό βάρος τής διευθύνσεως τής Σχολής, άνέλαβεν ευθύνην πλέον καί είχε 
ν’ άνταποκριθή εις τά αιτήματα τής νέας του αποστολής. Ή Πατριαρχική 
Σχολή είχε παλαιάν καί πρόσφατον παράδοσιν. Παλαιάν μέν μακράν καί 
λαμπράν. Καί ήτο δΓ αυτόν είδος προαγωγής, ότι έκαλείτο να συνέχιση 
τήν άκμαίαν παιδευτικήν παράδοσιν τοϋ πρώτου παιδευτικού ιδρύματος 
τοϋ έθνους του έντός τής πρωτευούσης. Πρόσφατον δέ άφ’ ής μετεφέρθη 
εις Κουρούτζεσμεν ή Σχολή καί τά βάθρα αύτής έθηκεν ό πρώτος σχο¬ 

λάρχης Δωρόθεος ό Πρώιος. ΤΗτο φωτεινή μορφή ό προκάτοχός του καί 
ήδύνατο κάλλιστα ν’ άποβή διά τόν Κούμαν οδηγός καί χαραγμένη γραμμή 
κατευθύνσεως. Άν εϋρισκε δυσχερείας έκ μέρους του άρχοντολογίου καί 
τής τουρκικής έξουσίας, εκεί ήτο τό Πατριαρχείο ν καί είς τήν ίδικήν του 

1. Κ. Δ η μ α ρ δ, Ιστορία τής Νεοελ. Λογοτεχνίας, τόμ. Α', ’Αθήναι 1948. σελ. 201. 
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σύνεσιν και πολιτικότητα άπέκειτο νά άρη τάς δυσχερείας. Τί έσηκώθη 
και εφυγεν εις τά πρώτα εμπόδια τών διεφθαρμένων κύκλων του Πατριαρ¬ 

χείου και τοϋ Φαναριού; Είχε φύγει προτροπάδην προ αυτού, παλαιότερα, 

ό Ευγένιος Βούλγαρις, είχε φύγει και Χρύσανθος ό Αίτωλός. Άν δλοι 
έφευγον, ποιος θά άνελάμβανε τον σταυρόν; Πώς θά έξεπλήρωνεν ή Πα¬ 

τριαρχική Σχολή τήν μεγάλην αποστολήν της έναντι τοϋ υποδούλου Ελλη¬ 

νισμού, όταν τήν έγκατέλειπον έκάστοτε οί δυνατοί; 
Άλλ* έπρεπε νά μείνη ό Κούμας και δι’ άλλον λόγον άκόμη. Διότι ήτο 

γενναίος και εΐχε τήν δύναμιν νά μάχεται καί διότι είχεν ένισχυτάς και 
συμμάχους εις τούς τυχόν άγώνας του. Ή έργασία του ουδόλως έφάνη είς 
τό έν περίπου σχολικόν έτος, πού διέθεσε χάριν τής Πατριαρχικής Σχολής. 

Δέν είδε τον καθιερωθέντα κώδικα ύπό τού Πρωίου, δεν άνέγνωσε τό συν- 

τελεσθέν έργον, όπως παρήλαυνεν από τάς σελίδας του, δεν είλκύσθη άπό 
τά άφθονα οικονομικά μέσα πού διέθετεν ή Σχολή, τό ώραΐον διδακτήριον, 

τούς ανθρώπους πού ένίσχυον τάς προσπαθείας. Δέν άντελήφθη ότι μικρά 
ύποχωρητικότης έκ μέρους του, άνάλογοι ελιγμοί καί εύστροφία ήδύναντο 
νά τού όδοποιήσουν τήν διάβασιν, οπότε έκεΐνος θά ήδύνατο άνέτως και 
εύχερώς νά όργανώση έν όλοος διόλου πρωτότυπον έκπαιδευτικόν καί πνευ¬ 

ματικόν ίδρυμα μέσα εις τήν καρδίαν τής οθωμανικής αυτοκρατορίας καί 
άκόμη νά ήγηθή τής εύρυτέρας πνευματικής καί κοινωνικής άναγεννήσεως 
εις τήν κοιτίδα τοϋ Γένους. Κοντά του είχεν άκόμη τήν δύναμιν, άν ήθελε, 

νά φέρη και τον πρεσβύτερον Κωνσταντίνον Οίκονόμον, τον συνεργάτην 
του, καί νά λύση έκ τών ένόντων τό ζήτημα τής Σχολής τής Σμύρνης. "Αλλως 
τε ό όχλος διέλυσε τήν Σχολήν του καί ό Οικονόμος ήλθεν άργότερα καί 
έπείσθη νά μείνη εις τήν ΚΠολιν. Τό δέ σπίτι τού Εφέσου Διονυσίου ήτο 
άνοικτόν δΓ αυτόν, διά τά φιλολογικά του όνειρα, διά τάς πλέον τόλμηράς 
βλέψεις του. Καί ή μορφή τοϋ Διονυσίου δυνατόν ήτο ν’ άποβή μόνιμος 
ένίσχυσίς του, βοηθός του. Αφετηρία του καί στρατηγείον δεύτερον παραλ- 

λήλως προς τήν Σχολήν καί έξω άπ’ αύτήν ήτο ό οίκος εκείνου. 

Άλλα φαίνεται ότι ό Κούμας δέν ήτο διά τά μεγάλα καί τά δυνατά. 

Δέν ήθέλησεν έξόρμησιν χάριν τοϋ Γένους, ήθελε περιωρισμένης έκτάσεως 
άνοιγμα, συγγραφήν βιβλίων διδακτικών κατά μετάφρασιν καί διασκευήν 
καί αντί τής Κιβωτοΰ τό δίτομον Λεξικόν του έκ τοϋ γερμανικού. Ήλθεν 
εις ΚΠολιν μόνον διά νά μή έπιμείνη άρνούμενος. Έπηρεασθείς καί άπό 
τον Κοραήν, προοπτικήν είχε πώς νά φύγη καί έτσι μέ τήν πρώτην εύκαιρίαν 
έφυγε, χωρίς άξιόλογόν τι νά προσφέρη, ένφ τοϋ ήτο δυνατόν. 

Δέν πρέπει νά καταστροφή ό περί τον Κούμαν λόγος, πριν άκουσθή 
αυτός ό ίδιος όμιλών περί τής Πατριαρχικής Σχολής, περιγράφων τό έξω- 

τερικόν καί εσωτερικόν αυτής, στηριζόμενος έφ’ όσιον ό ίδιος άπεκόμισε 
κατά τήν εις ΚΠολιν διαμονήν του. Τόσον ώς προς τήν παρουσίασιν τοϋ 

I 
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διδακτηρίου, δσον καί ώς πρός τήν άποκάλυψιν δσων συνεβαινον έντδς 
αΰτοδ, τουλάχιστον ό λόγος τού Κούμα είναι έξόχως γοητευτικός. Και ας 
τόν μεταφέριομεν έπικαίρως έδώ, τόσον ώς προς τον ψυχραιμον έπαινον, 

όσον καί ώς προς τάς αιτιάσεις. _ 
<( Καθ’ δσον αποβλέπουν τό υλικόν μέρος τον καθιδρύματος του ν, 

όέν ήμπορεί βέβαια άλλο σχολεϊον τής Ελλάδα; νάσυγκριθημε αντο. Οιχος 
τοϋ διδασκάλου ευρύχωρος καί λαμπρός, βλεπων εις το καταττετοτ τοι, 
σπάρον, στρωμένος καϊ ένδυμένος μέ Αρχοντικά έπιπλα, αυλή πλατύτατη, 

στολισμένη μέ κήπον και πηγάς καθαρωτάτου ϋδατος- οικήματα πολλά αντ 
ΖΤΖ διδασκαλική; οίκία;, διά νά ζώαι ξένοι μαθηται καί βιβλιοθήκη οχ, 

ευκαταφρόνητος και μισθός διδασκαλικός πλούσιος. ^ _ 
» δέν ένεφώλενεν εν πνεύμα διοικητικόν και συνεκτικόν τον όλου, 

άλλά λεγεών αοράτων πνενμάτων άνταγωνιζομένων ή συναγωνισμένων προς 
, _ ΊΖπηηΙη ηιχ./η>"ΪΊ σνέσις δέν ϋυνεδεε τους <χογοντσ.ς μ,αταίωσιν του σκοπού. Καμμια οικιακή σχεσιι, « ^ ^ , 

μέ τά σχολεϊον, έπειδή κανείς δέν έατελνε τόν υιόν του εκεί να παιδενθ/] αλ 
καθείς είχε τόν οίκοδιδάσκαλόν του. Οί μαθηταί ήσαν άλλοτε περισσότερός 
Ιαι άλλοτε ολιγώτεροι, ξένοι αυγκλύδες έκ διαφόρων μερών τής Ασιας και 
Εύρώπης- έπί Κούμα ήρ,θμονντο περί τούς έκατόν άποροι οι πολλοί και όμως 
άτακτοι καί άνάγωγοι. Επειδή έζων δλοι εις τό σχολεϊον, εχρειαζετο αστυ¬ 

νομική τις Αγρυπνία, διά νά χαλινώνη τάς 6ομάς των. Εκ τούτων ήσαν υπό¬ 

τροφοι τοϋ σχολείου δεκατέσσαρες, λαμβάνοντες σιτηρεσιον απο το ταμεω 
τοϋ σχολείου. "Οταν παρεδόθη είς τόν Κούμαν ή Σχολή, του ενεπιστενθη εν 
ταύτώ ύπό τών Επιτρόπων καί τοϋ Διερμψεντου, παρόντων και άλλων αρ 
χόντων, ή πληρεξονσιότης του νά διατάσση τά εσωτερικά^ και να δεχεται εις 
τήν καταγραφήν τών ύποτρόφων δντινα κρίνη άξιον και να μη ακουη κανένας 
τήν αύστασιν,οΰδ’ άν έσύσταιναν τινά καί αϊτοί ούτοι. Αιαρχαι εφανησαν 
πολλά καλαί. Ό πατριάρχης, & διερμηνείς τοϋ ηγεμόνας Καρατσα, οι διά¬ 

φοροι έπροσφέροντο φιλικώτατα πρός τόν διδάσκαλον. Αλλα δεν επερασε 
μήνίς καί ήρχισαν νά τοϋ σνσταίνωαιν υποτρόφους, ένφ ο αριθμός των ήτο 
πλήρης καί ό Κούμας φνλάττων Απαράβατο ν τόν κανόνα τους απεπεμπε με 
αυστηρότητα. Ή φατρία, ήτις ήθελε νά φαίνεται άτι αυτή μονή είναι ικανή 
νά σνντηρή τό σχολεϊον, ήρχισε νά διεγείρη τούς μ^ητας.εις, στάσεις και 
Αταξίας. Ό Κούμας μέ αύατηράν Αγρυπνίαν καϊ με αποβολήν ατακτων, τους 
έχαλίνωσεν' άλλ9 οί άποβληθένΤες έπροστατενοντο άπό μεγιστάνας» . 

1 Κ Ν Κούμα, Ίστορίαι τών ανθρωπίνων πράξεων, τόμ. ΙΒ’, σελ. 593 - 594. 

Αναδημοσιεύει έντευθεν είς σημεΤον άκαιρον της άφηγήσεώς του.καισχεδόν χωρίς 
σνόλια ό Μ Γεδεών, Χρονικά, σελ. 218-219. Δεχεται μόνον δ Γεδειον εν ψυ4ρΦ 
δϊι διά τών ύπό του Κούμα λεγομένων απεικονίζονται αί δυσχερειαι, που συνηντα η 

διεύθνυσις της Σχολής καί ή αγωγή καί διδασκαλία τών μαθητών. 
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Όλα δσα λέγει ανωτέρω ό φιλαλήθης Κούμας ουδείς ήμπορεΐ ν’ άμφι- 
σβητήση. Όντως αύτή ήτο ή κατάστασις τής Πατριαρχικής Σχολής και 
έχει άπολύτιυς δίκαιον. Παρά ταϋτα δμως ό Κούμας άπέτυχεν εις το έργον 
πού τού άνετέθη. Διότι αν έπρόκειτο νά ήσαν τα πράγματα τής Σχολής 
οποις έπρεπε, θά ήτο δυνατόν νά διευθύνη αυτήν ή σκιά του πατριάρχου. 

Με δσα λέγει δ Κούμας ομολογεί δτι άπέτυχε και έμμέσως αισθάνεται 
την ανάγκην ν9 άπολογηθή. Τοιαύτη περίπου, άν μή ενίοτε και χειροτέρα, 

ήτο ή κατάστασις τής Σχολής σχεδόν πάντοτε και υπό τοιαύτας καί άθλιω- 

τέρας συνθήκας διέγραψε προ αύτοϋ πορείαν τριών και ήμίσεος αιώνων. 

"Ας όπενθυμίσωμεν τά κινήματα και τάς άνταρσίας των μαθητών έπί Σε¬ 

βαστού Κυμινήτου, Σπαντωνή, Γερασίμου τού Άκαρνάνος. Καί παλαιό- 

τερον Γερμανός ό Λοκρός έγνώρισε τήν αύθάδειαν των τροφίμων. Καί άσφα- 

λώς ύπεκινουντο συχνά από αντιπάλους τών διδασκάλων εις τάς ένεργείας 
των οι μαθηταί. Μελέτιος ό Συρίγος, Θεόφιλος ό Κορυδαλλεύς, Ιωάννης 
Καρυοφύλλης κ.ά. δεν ύπήρξαν αμέτοχοι τοιούτων ευθυνών. 

Έκ διαφόρων μερών λοιπόν, έξ Ασίας καί Εύρώπης, ήρχοντο άποροι 
καί άνάγωγοι νά έγγραφουν καί νά φοιτήσουν, νά λάβουν τό τής συντηρή¬ 

σεως των σιτηρέσιον καί νά μάθουν γράμματα. Αυτοί ήσαν οί υπόδουλοι 
"Ελληνες τής έποχής. Τοιούτους περίπου πρέπει νά εΐχεν ό Κούμας καί 
εις τήν Σμύρνην, άλλ9 έκεί εϊσηγεΐτο νά κτίσουν Σχολήν και νά είναι με¬ 

γάλη καί ικανή νά δέχεται τούς μαθητάς, πού ήρχοντο και άπό αυτήν τήν 
ΚΠολιν καί απ’ άλλου καί πού δεν εϊχον τά μέσα νά ενοικιάσουν μίαν κά¬ 

μαρην, όπως έγραφε προς τον Κοραήν λ Αυτοί οί άλητεύοντες νέοι εϊχον 
άνάγκην προστασίας καί στοργής. Καί καταφεύγοντες εις τήν Σχολήν 
απαίδευτοι καί ακατέργαστοι έπρεπε νά έξέλθουν όσον τό δυνατόν ευπρε¬ 

πείς, πειθαρχικοί, μορφωμένοι, διά ν’ αποτελόσουν τήν ήγεσίαν του έθνους. 

Αυτούς τούς νέους ένεπιστεύετο μυστικά τό έθνος τό ίδιον εις τον Κούμαν. 

Βεβαίως καί δεν έστελλον τά τέκνα των οί άρχοντες εις τήν Πατριαρ¬ 

χικήν Σχολήν. Τούτο έγίνετο άνέκαθεν. Έδιδον δμως τά χρήματά τοτν, διά 
νά λειτουργή ή Σχολή διά τά άλλα παιδιά, τά πολλά καί απροστάτευτα. 

9Από τούς 100 μαθητάς τών ήμερων του Κούμα ποσοστόν 10- 15% ύποτρό- 

φων ήτο πολύ μικρόν. Αφού λοιπόν — καί δικαίως, άφοϋ ήσαν άποροι 
κατά κανόνα — δλοι έζήτουν ύποτροφίαν, δεν είχε παρά νά διευκολύνη 
ό σχολάρχης τήν συμμετοχήν όσον τό δυνατόν περισσοτέρων εις τό σιτη- 

ρέσιον. Τρόποι ασφαλώς ύπήρχον, είτε χρησιμοποίησις τών ύπαρχόντων 
πόρων είτε έξεύρεσις νέων είτε καί περικοπή μικρά τού επιδόματος καί καθιέ- 

ρωσις κοινού συσσιτίου. Όπως εις τήν έδραν ό διδάσκαλος αποδίδει έργον, 

όταν είναι προσωπικότης, έτσι καί ό διευθυντής μιας Σχολής επιβάλλεται 

1. Βλ. άνωτέρω, σελ. 204. 
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καθ’ δλου διά τής προσωπικότητάς του. Ό Κούμας ήτο ασφαλώς προσο)- 

πικότης· άλλ9 εϊχεν εις τον νοΰν του πότε θά φύγη, δέν έδόθη όλοψύχως 
εις τήν ύπηρέτησιν τής Πατριαρχικής Σχολής καί δέν άνεδείχθη καλός 

οίακοστρόφος. 

5. Σ. ΜΥΣΤΑΚΗΣ. 9Από δσα — καί πολλά — περί Κούμα έλέχθησαν 
συνάγεται ότι ό καλός αύτός καί θαυμάσιος διδάσκαλος τού Γένους, πού 
τό έργον του αποτελεί τομήν εις τήν παιδευτικήν προσπάθειαν τών προεπα¬ 

ναστατικών χρόνων, όρθώς μέν παρετήρησεν δτι άπό Δωροθέου τού Πρωίου 
καθίστατο Πιερία τό Βυζάντιον, πλήν δμως ό ίδιος δέν ήθέλησε νά συντέ¬ 

λεση ώστε αί Πιερίδες νά στερεωθούν εκεί έτι μάλλον χάριν τού έθνους 
του. Έτσι τό πέρασμά του, ένω δέν κατέλιπεν ίχνη εις τήν ΚΠολιν, έδη- 

μιούργησε προς στιγμήν σοβαρόν πρόβλημα εις τήν περαιτέρω ζωήν τής 
Σχολής αύτής. Διά τούτο μετά τήν άποχώρησιν τού Κούμα άνεζητείτο 
σχολάρχης καί διδάσκαλος τών Φυσικομαθηματικών καί τής Φιλοσοφίας. 

Ό κίνδυνος νά έπιστρέψη διά νέας καί θλιβεράς παλινδρομήσεως ή Σχολή 
εις τά παλαιά καί νά περιορισθή εις τά γραμματικά της, ήτο προφανής. Καί 

άν συνέβαινε τούτο, θά ήτο τρομερόν τώρα πλέον. 
Δέν έχομεν σαφείς ειδήσεις διά τούς συνεργάτας τού Κούμα εις τήν 

Πατριαρχικήν Σχολήν. Σκοτεινά είναι τά πράγματα, όπως καί κατά τά πρό 
αύτοϋ σχολικά έτη. Άναφέρονται άτάκτως καί χωρίς ακριβή τοποθέτησιν 
διάφορα όνόματα διδασκάλων ήδη άπό τής έποχής του Δωροθέου Πρωίου. 

'Ως έσημειώθη \ άπό τούς συντάκτας τής Κιβωτού έδίδαξεν εις χρόνον 
όχι καθωρισμένον επακριβώς ό Ιωάννης Λεοντόπουλος. Μεταξύ τών έτών 
1804- 1814 έπί Δωροθέου Πρωίου ή τού μετ’ αύτόν Πλάτωνος Φραγκιάδη 
έδίδαξε γραμματικά καί Ρητορικήν Νικόλαος ό Λογάδης, πού θά τον ίδωμεν 
εις τά έπόμενα, αλλά λόγω τής Κιβωτού άπεσύρθη ίσως πριν έλθη ό Κούμας 
καί έν πάση περιπτώσει άπετέλει ό εύπαίδευτος αύτός μίαν εφεδρείαν. 

Τον τρίτον διδάσκαλον τής έποχής τού Πρωίου, κατά τά οριζόμενα εις 
τον καταστατικόν χάρτην, δέν γνωρίζομεν. Πάντως υπάρχει εις τον ορί¬ 

ζοντα τό όνομα ενός διδασκάλου Γεωργίου2, πού ενδεχομένως ήμπορεΐ 
νά ταυτισθή προς τον Γεώργιον Θερειανόν, άν ύπάρξουν ένδείξεις έστω 
δτι έδίδαξεν οΰτος εις ΚΠολιν 3. Διότι συμβαίνει νά ύπηρετή ό Θερειανός 
ώς σχολάρχης εις Ίάσιον περίπου κατά τήν έποχήν ταύτην καί όταν ό σχο¬ 

λά ρχών εις Κουρούτζεσμεν Παρθένιος αρχιμανδρίτης άπεχώρει άπό τό 

1. Ανωτέρω, σελ. 195. 

2. Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Χρονικά, σελ. 208. 
3. Έδέχετο παλαιότερον αυτόν 6 Μ. Παρανίκας (Σχεδίασμα, σ. 30-31), 

αλλά τον άπορρίπτει ό Γεδεών. 
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ελληνικόν σχολεΐον ΚΠόλεως προσεκαλεΐτο ό Θερειανός. Τοϋτον όμως 
ή μπόδισαν οί Ίασίται, άντ’ αύτοϋ δέ προσεκλήθη ό Σέργιος Μυστάκης 
καί άνέλαβε την σχολαρχίαν τής Μ. Σχολής του Γένους *. 

Τά πράγματα δεν έπεξηγοΰνται χρονολογικώς, ώστε νά ύπάρχη τα¬ 

κτική παρακολούθησις των σχολικών πραγμάτων. Ασφαλώς συμβαίνουν 
αύτά μετά την άποχώρησιν τοΰ Κούμα, δηλ. από των άρχών του σχολικού 
έτους 1815. Δεν αποκλείεται όμως νά μεσολαβή έν έτος ακάλυπτον, έτος 
αναζητήσεων και ακυβερνησίας τής Μ. Σχολής, δηλ. άπό Σεπτεμβρίου 
1815 και κατά τήν διαδρομήν τοϋ 1816. Διά τον Παρθένιον ούδέν άλλο 
γνωρίζομεν. Γνωστόν είναι έν άλλο όνομα γραμματικού διδασκάλου κατά 
τό 1815, Παναρέτου τοϋ Πελοποννησίου 1 2. Ιωάννης ό Τζελεπής, Χίος 
μαθηματικός, δεν έδίδαξεν έδώ. Περί αύτοϋ έχομεν άρκετάς ειδήσεις, διότι 
κυριώτατα εις Χίον έδίδαξε 3. Πρέπει άκόμη νά σημειωθή ή πληροφορία, 

ότι τό 1813 προσεκλήθη νά διδάξη εις τήν Πατριαρχικήν Μ. Σχολήν καί 
ό πολύς Βενιαμίν ό Λέσβιος 4. Προστίθεται μάλιστα ότι έδίδασκε Φιλο¬ 

σοφίαν κατά τό έτος τοϋτο 5. Γνωστόν βεβαίως είναι ότι άπό τοΰ 1804 

καί εφεξής ό Βενιαμίν είχεν άγώνα κατά συκοφαντών και ήλθεν είς ΚΠολιν 
διά νά υπεράσπιση εαυτόν ένώπιον τοϋ Πατριαρχείου, επειδή δέ φαίνεται 
ότι προ τής μεταβάσεώς του είς Βουκουρέστι παρέμεινεν έπί χρονικόν τι 
διάστημα, όχι μικρόν, προ τοϋ 1813 πόντους, είς ΚΠολιν καί κατά τά έτη 
ταϋτα είχεν άνάγκην παντός διδασκάλου ή Πατριαρχική Σχολή, θά έπί- 
στευε κανείς ότι τό εύρημα τοϋτο έκάλυψε (περί τό 1813 έως 1815) τό ύπάρχον 
κενόν εις τήν διδασκαλίαν καί τήν σχολαρχίαν ϋ. Έν τούτοις ούδεμία πηγή 
επαληθεύει τήν εΐδησιν καί δεν είναι δυνατόν νά διατυπωθή ούδ’ ώς απλή 
εικασία, τοσούτω μάλλον εφ’ όσον ή ίδιάζουσα θέσις καί περίστασις τοϋ 
Βενιαμίν δεν συνεχώρουν τοιαύτην λύσιν εις τό πρόβλημα, έκτος τοϋ ότι 
χώρος μάλλον ακατάλληλος ήτο δΓ αυτόν άκριβώς τώρα ή ΚΠολις καί ή 
Σχολή τής συντηρητικής παραδόσεως. 

1. Μ, Γ ε δ ε ώ ν, Χρονικά, σελ. 209. 

2. Αυτόθι, σελ. 211 -212. 

3. Κ. Ά μ ά ν τ ο υ, Ή παιδεία είς τήν τουρκοκρατουμένην Χίον, «Ελληνικά», 
τόμ. Γ' (1930), σελ. 405 κέξ. 

4. «Ερμής ό Λόγιος» 1813, σελ. 115. Μ. Γεδεών, Χρονικά, σελ. 189. 

5. Μ. Παρανίκας, ΠΕΦΣΚ, τόμ. ΚΖ', σελ. 315 (άνωτέρω, σελ. 193). 

6. Ο ίδιος ό Βενιαμίν έγραφε τήν 6 Ιουνίου 1812 είς Κυδωνιάς προς τήν άγνωστον 
άλλως Μαριγώ έκ ΚΠόλεως ότι έλθών ετυχε σπουδαίας υποδοχής και ότι έβιάζετο ν’ άπο- 

βεχθή τήν σχολήν, ίσως τοΰ Κουρούτζεσμε, «άλλ’ επειδή είναι καλλιωτέρα ζωή τό νά 
μήν είναι τις διδάσκαλος, διά τοϋτο δέν έγινε». I. Κ. Βογιατζίδου, Νεοελληνικά 
άνέκδοτα, ΔΙΕΕ, τόμ. Ζ' (1910-18), σελ. 21. Πρβλ. καί ’Άλκη Αγγέλου, Πρός 
τήν άκμή τοϋ Νεοελληνικού διαφωτισμοί), «Μικρασιατικά Χρονικά», τόμ. Ζ' (1957), 
σελ. 74. 
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Ούτως ή άλλως, καίτοι δέν είναι τεταραγμένη ή έποχή πού διανύομεν, 

ώστε νά δικαιολογήται ή έλλειψις μαρτυριών ξ φαίνεται ότι διέρρευσε 
χρονικόν τι διάστημα κατά τό όποιον ή Πατριαρχική Σχολή άπέμεινεν 
ακαθοδήγητος καί σχεδόν ακέφαλος, έως ότου έτέθη έπί κεφαλής αυτής 
καί πάλιν όχι διά μακράν περίοδον Σέργιος ό Μυστάκης 2. Κατήγετο ούτος 
άπό τό Μέτζοβον καί άναφέρεται μεταξύ των μαθητών τοϋ Λάμπρου Φιο- 
τιάδου 3. Εύρίσκετο τό 1806 είς Βουκουρέστι καί έκεΐθεν μετέβη εις τό 
ρωσικόν Κίεβον ώς διδάσκαλος των τέκνων τοϋ Κωνσταντίνου Υψηλάντου. 

Τό 1813 είχεν επιστρέφει είς Ίάσιον καί μέχρι τοΰ 1817 έδίδασκεν είς τήν 
αύθεντικήν σχολήν. Κατά τό έτος τοϋτο ό ήγεμών Ιωάννης Καρατζας 
έτίμησεν αύτόν είς Βουκουρέστι μέ τό άξίωμα τοΰ καμινάρη 4. Ό δρόμος 
πλέον ώδήγησεν αύτόν άπό τό Βουκουρέστι είς ΚΠολιν καί κατ ευθείαν 
είς τήν Σχολήν Κουρούτζεσμε, τήν οποίαν ό Μυστάκης διηύθυνε μέχρι 
τοϋ 1820. Κατά τον Οίκονόμον, ή σχολαρχία Μυστάκη παρετάθη μέχρι 
Μαρτίου 1821, όπότε ή έκρηξις τής Έπαναστάσεως κατέστησεν αύτόν 
ύποπτον, έκ τοΰ λόγου οτι διετέλεσε διδάσκαλος τοΰ Άλεξ. Υψηλάντου 
καί ήναγκάσθη νά τραπή πρός τήν Ρωσίαν, μεσολαβοΰντος τοϋ φιλέλλη- 

νος Ρώσου πρεσβευτοϋ Στρογγανώφ 5. Ό Γεδεών6, στηριζόμενος είς έγγρά- 

φους πηγάς, αναφέρει ότι ό Μυστάκης έσχολάρχησε μέχρι Σεπτεμβρίου 
1820, παραιτηθείς δέ έδίδασκε κατ’ οίκον είς τον γαμβρόν τοΰ Σκαρλάτου 
Καλλιμάχη και ότι προσεκλήθη είς τήν σχολαρχίαν τής έλληνικής σχολής 
Όδησσοΰ, άποδεχθείς αυτήν τήν 21 Φεβρουάριου 18217. Είς τήν θέσιν 
ταύτην δέν παρέμεινεν έπί πολύ, εύρίσκομεν όμως αύτόν έν συνεχεία καθη¬ 

γητήν είς τό ρωσικόν πανεπιστήμιον τοΰ Καζάν καί έπιζώντα κατά τό 

έτος 1845. 
Άρχιερεύς τις άπέστειλε πρός τον Σέργιον Μυστάκην ένα ύποψήφιον 

διδάσκαλον τής έπαρχίας του όνόματι Παναγιώτην, απόφοιτον τοϋ Φιλο¬ 

λογικού Γυμνασίου τής Σμύρνης, διά νά τον ύποβάλη εις έξέτασιν καί 
διαπιστούση άν ήτο ίκανός καί κατάλληλος διά τό λειτούργημα πού προοο- 

1. Όμιλών ό διδάσκαλος Α. Χαρίλαος τό 1868 περί των διδασκάλων τής 
έποχής ταύτης ώμολόγει ότι δέν εϊχεν ειδήσεις περί τής σχολαρχίας των διδασκάλων 
Παρθενίων καί Γ. Θερειανοϋ (Λόγος..., σελ. 24). 

2. Περί αότοΰ ίκανάς γενικάς ειδήσεις παρέχει ό Σοφοκλής Οικονόμος. Βλ. Κ. 

Οικονόμου, Τά σωζόμενα..., τόμ. Α', σελ. κγ' - κδ' (προλεγόμενα). 

3. Ν ε ο φ. Δούκα, ’Επιστολαί πρός τινας έν διαφόροις περιστάσεσι..., τόμ. 

Α', έν Αίγίνη 1839, σελ. 111. 

4. «Έρμης ό Λόγιος» 1817, σελ. 596. 

5. Κ. Οικονόμου, ένθ’ άνωτ., σελ, κδ' σημ. 

6. Χρονικά, σελ. 189. 
7. X. Βουλοδήμου, Πρώτη πεντηκονταετήρίς τής έν Όδησσφ Έλλην. Σχο¬ 

λής, έν Όδησσφ 1871, σελ. 31, 137. 
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ρίζετο. Απάντων εις τον αρχιερέα ό Μυστάκης 1 έλεγεν δτι ύπέβαλεν εις 
άνάκρισιν τον νέον καί του παρήγγειλε νά συνθέση ελληνιστί πονημά- 

τιόν τι, «τής οικείας φρενός γέννημα, παραστήσειν τε (παρήγγειλε) τό τε 
βάθος των Ιδεών αυτόν καί τό πλάτος, την τε περί την ελληνικήν διάλεκτον 
εμπειρίαν καί τον περί τό γράφειν χαρακτήρα, ος μάλιστα χαρακτηρίζεοθαι 
πέφυκε τοντω τω τράπφ». "Οντως ό ίερόπαις Παναγιώτης άνταπεκρίθη εις 
την παραγγελίαν καί «τό πονημάτων προσενεχθέν — προσθέτει ό Μυστά¬ 

κης άποστέλλων αυτό εις τον ένδιαφερόμενον άρχιερέα — ον παντάπασιν 
άπαρέσκον μοι εδοξεν είναι». Ή γνώμη του κριτοϋ ήτο δτι ό έξετασθείς 
«χρηστάς ελπίδας δίδωσιν οτι σνστάς εις τι μέρος άνάλογον τή αντον δυνάμει 
ούκ αδόκιμος φανεϊται άλλα τω χρόνω ευδοκιμήσει, κρείττων έαντον γενόμέ¬ 

νος». Κατά την πρόβλεψιν του έξεταστοΰ, ό Παναγιώτης ηύδοκίμησε, διότι 
εις Κίεβον μεταβάς καί «σύντομον Ιστορικήν περιγραφήν τον Κιέβου» γρά- 

ψας, μετέβη ακολούθως εις Νίζναν καί προώδευεν έκεΐ2. Ό Μυστάκης 
αύτοχαρακτηριζόμενος έκλειε τήν προς τον άγνωστον αρχιερέα έπιστολήν 
του, χρησιμοποιών τον οίκείον εις αυτόν Εύριπίδην καί λέγων «φιλώ λ,έγειν 
τ αληθές αίεί κον διπλούς πέφνκ άνήρ» 3. 

Εις Ρωσίαν εύρισκόμενος ό Μυστάκης άφιέρωσεν ώδήν αύτοΰ προς τον 
αύτοκράτορα Νικόλαον Α' διά στίχων ήρωοελεγείων. Τήν φδήν αυτήν 
καί συλλογήν 36 επιστολών του διδασκάλου τούτου κατεΐχεν ό Σοφοκλής 
Οικονόμος 4 5, ό δέ Γεδεών κατείχε τον λόγον πού ό Μυστάκης απήγγειλε 
τήν 2 Φεβρουάριου 1820 εις τήν Μ. Σχολήν, προτιθέμενος νά τον έκδώση δ. 

Περί τής αξίας τοΰ Μυστάκη ώς διδασκάλου δεν έχομεν ακριβή μαρτύρια. 

Καθ’ όσον ήμποροϋμεν νά σχηματίσωμεν γνώμην από τήν άποκριτικήν 
έπιστολήν αύτου προς τον αρχιερέα διά τον υποψήφιον διδάσκαλον, φαί¬ 

νεται οτι κατεγίνετο ό Μυστάκης μέ τήν διδασκαλίαν τής γλώσσης καί 
έπέμενε νά καθιστεί τούς μαθητάς του καλούς χειριστάς τοΰ έλληνος λόγου, 

ζητών επί πλέον φαντασίαν καί λογικήν έμβάθυνσιν. Ήτο λοιπόν ένας 
καλός γραμματικός. Εις τό πρόσωπόν του ή Πατριαρχική Σχολή δεν εύρήκεν 
άξιον συνεχιστήν τής γραμμής Πρωίου, ουδέ τό πρόσωπόν πού θά έκάλυ- 

πτε τό έκ τής πρόσκαιρου έμφανίσεως καί άποχωρήσεως τοΰ Κούμα κενόν. 

Όπιοσδήποτε διηύθυνε τήν Σχολήν επί 4 τούλάχιστον έτη, εις καμπήν 
κρίσιμον ύπήρξεν οιακοστρόφος αυτής καί τήν συνεκράτησεν από τον 
κίνδυνον νά καταρρεύση έντελώς6. Μετ’ αΰτοϋ έδίδασκον διδάσκαλοι 

1. Κ. Οικονόμου, ενθ’ άνωτ., σελ, κγ' σημ. 
2. Αυτόθι, σελ. 59. 

3. Αύτόθι (Προλεγόμενα), σελ. κδΓ σημ. 

4. Αύτοθι (Προλεγόμενα), σελ. κδ' σημ. 

5. Χρονικά, σελ. 190 σημ. 

6. Παΐσιος ό Σταγών εύρίσκει φιλόιρρονας καί κολακευτικούς λόγους διά νά έξάρη 
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των γραμματικών ασφαλώς μέν ό από τοΰ 1815 μαρτυρούμενος Πανάρετος 
ό Πελοποννήσιος, ενδεχομένως δέ ό έτερος των δύο ομωνύμων Παρθενίων, 

πού έμνημονεύθησαν ήδη λ 

6. Ν. ΛΟΓΑΔΗΣ. "Ενας καλός διδάσκαλος καί άρχαιομαθής φιλόλο¬ 

γος τής έποχής ταύτης είναι ό Νικόλαος Λογάδης, προσφέρων τάς ύπηρε- 

σίας του έπικουρικώς καί άποκλειστικώς εις τήν Πατριαρχικήν Μεγάλην 
τοΰ Γένους Σχολήν ήδη από τής έποχής τοΰ Δωροθέου Προιίου καί έκ περι¬ 

τροπής μετά τοΰ Σαμουήλ Κυπρίου μετά ταΰτα καί επ’ άρκετόν. Νικόλαος 
Λογάδης καί Σαμουήλ ό Κύπριος αποβαίνουν οί δύο στυλοβάται τής Σχο¬ 

λής μέχρι των μέσων τοΰ διανυομένου αιώνος περίπου καί άναδεικνύουν 
πάλιν αυτήν, όπως οί καιροί επιτάσσουν. Ή μόρφωσις καί τά διαφέροντα 
άμφοτέρων εξέρχονται των στενών ορίων των απλών διδασκάλων των γραμ¬ 

ματικών, ή ήθική των δέ προσωπικότης έχαρακτήριζε τήν εποχήν των καί 
όπέβαινε συμπλήρωμα τής διδασκαλίας. 

'Ο Λογάδης 2 κατήγετο άπό τό Κορίον τής Βιθυνίας, γεννηθείς τό 
1779 καί παιδευθείς εις τό άκμάζον Ρύσιον πλησίον γνωστών διδασκάλων, 

τοΰ Παναγιώτου Μάντζαρη καί Αγαπίου τοΰ Λεονάρδου, συνιδρυτοΰ καί 
στυλόβάτου τής Σχολής Δημητσάνης. Ακολούθως έφοίτησεν εις τήν Σχο¬ 

λήν τής Χίου, δπου ήκουσεν "Αθανάσιον τον Πάριον καί Δωρόθεον τον 
Πρώιον, ίσως δέ μετέβη καί εις Πάτμον. Άναφέρεται οτι έχρημάτισε δι¬ 

δάσκαλος εις ήγεμονικούς οίκους, μάλιστα δέ τοΰ Χατζερή. Εις ΚΠολιν 
εύρίσκετο ασφαλώς τό 1804, οπότε ό σχολάρχης τής Σχολής Κουρούτζεσμε 
Δωρόθεος Πρώιος άνεκήρυξε τον παλαιόν του καί καλόν μαθητήν μέλος 
τοΰ έν Βυζαντίω Μεγάλου καί κοινού τοΰ Γένους Μουσείου, δπως διαλαμβά¬ 

νει τό άπό 1 Δεκεμβρίου 1804 σχετικόν αύτου ψήφισμα 3. Ό προφανής λό¬ 

γος τής τοιαύτης διακρίσεως τοΰ Λογάδη καί άκόμη τών Νεοφύτου Δούκα 
καί Παϊσίου Καραπατα, τήν αυτήν ήμέραν, σκοπόν είχε νά περιβάλη αυ¬ 

τούς μέ ηύξημένον κΰρος καί νά χρησιμοποιηθούν ακολούθως εις τήν σύν¬ 

ταξιν τής Κιβωτοΰ. Πιθανόν δμως είναι, ώς καί οί έρευνηταί θέλουν, δτι ό 
Λογάδης έδίδασκεν εις τήν Σχολήν Κουρούτζεσμε, εΐτ από τοΰ Δωροθέου 

τοΰ Μυστάκη τάς άρετάς, παρα βάλλω ν αυτόν πρός φυτόν πεφυτευμένον εις τόπον εΰγεον 
καί πιώδη, ύπερηφανευόμενος πού ήτο πατριώτης του (Μ. Γ ε δ ε ώ ν. Χρονικά, σ* 

186, όποσ. 1). 
1. Μ. Γεδεών, Χρονικά, σελ. 212 (καί άνωτέρω, σελ. 215). 

2. Περί τοϋ άνδρός υπάρχει μελέτημα τοΰ, Σ ο φ. Κ. Οικονόμου, Νικόλαος 
Λογάδης, «Εθνικόν Ήμερολόγιον» Μαρίνου Βρετοΰ, έτ. 1869, σελ. 604 κέξ. Πρβλ. 

Τ. Άθ. Γριτσοπούλου, Λογάδης Νικόλαος, «Θρησκευτική καί Ήθική Εγκυκλο¬ 

παίδεια», τόμ. Η' (1966), σ. 317-319. 

3. Εράνισμα,.., ΠΕΦΣΚ, τόμ, 1Γ\ σελ. 229. 
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Πρωίου εϊτ’ έπί Πλάτωνος Φραγκιάδου και μέχρι του 1814, όπότε άφωσιώθη 
άποκλειστικώς εις τό Λεξικόν και είργάσθη μέχρις άποπερατώσεως αύτοϋ, 

λαμβάνων πλήρη τον μισθόν του διδασκάλου. Έπειτα έπανήλθεν εις την 
Σχολήν και έδίδασκε κατά τά έτη 1821 - 1825. Κατά τό έτος τοΰτο ή Πατριαρ¬ 

χική Μ. Σχολή μετεφέρθη άπό τον Κουρούτζεσμεν εις τό Φανάρι. Ό Λο¬ 

γάδης δεν ήκολούθησεν αυτήν αλλά παραμένων εις τό προάστιον του Μ. 

Ρεύματος έδίδασκεν εις επισήμους οϊκους μέχρι του 1830. Κατά τό έτος 
τοϋτο άνέλαβε τήν σχολαρχίαν τής Σχολής, παραλαβών αυτήν άπό τον 
Σαμουήλ καί διατηρήσας επί έτη 5 μέχρι του θανάτου του, έπισυμβάντος 
κατά τάς άρχάς Σεπτεμβρίου 1835 λ 

Τής άρτιας παιδεύσεως του άνδρός τούτου έχομεν πειστήρια ικανά. 

Ώς προς τήν συμβολήν του εις τήν σύνταξιν και τήν του Α' τόμου έκδο- 

σιν τής Κιβωτού θά γίνη λόγος περαιτέρω, όπου πλατύτερα εξετάζεται τό 
θέμα τού Λεξικού τούτου. 

Έργα τού Λογάδη γνωστά διά του τύπου έκδοθέντα είναι τά έξης : 

α. Παράλληλον Φιλοσοφίας καί χριστιανισμού, αθεϊσμού καί δεισιδαιμονίας, ήτοι 
έγκώμιον τοϋ αληθινού φιλοσόφου, μακαρισμός τού όρθοδόξου χριστιανού* ψόγος τού 
άθεου, ταλανισμός τού δεισιδαίμονος, φ προσετέθη καί τις έπιστολή, άνέκδοτος εισέτι, 
τοϋ σοφωτάτου Ευγενίου, καί τι σκολιόν, εΐτουν ώδάριον ήθικόν Ν. τοϋ Λογάδου, 

άπερ συνεξεδόθησαν χάριν των όμογενό&ν ύπό τοϋ αυτού Λογάδου, δικαιοφύλακος τής 
τού Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας..., έν τφ τού Πατριαρχείου ΚΠόλεως Τυπογραφείφ 
1830 (σσ. ιε+113). Γ κίνη-Μέξα, Έλλην. Βιβλιογρ,, τ· Α', σελ. 296, άρ. 1968. 

β. ’Αληθοφωνήσεις μητρικαί προς ψευδοφωνήσεις άντιμητρικάς, έκτεθεΐσαι ύπό 
Ν. Λογάδου, δικαιοφύλακος... χάριν τών ομογενών..., έν Βενετία 1833 (σσ. ζ+1 - 70). 

Γ κίνη-Μέξα, ένθ’ άνωτ., τ. Β', σελ. 333, άρ. 2249. 

γ. Ακολουθία τοϋ έν άγίοις πατρός ήμών Μάρκου άρχιεπισκόπου Εφέσου τοϋ 
Εύγενικοϋ, ήτις ποιηθεϊσα μέν ύπό Νικοδήμου τοϋ Αθωνίτου, έπιθεωρηθεΐσα ύπό Ν. 

Λογάδου... έκδίδοται..., έν τφ τής ΚΠόλεως Πατριαρχικφ Τυπογραφεία) 1834 (σσ. 

ς'+33). Γκίνη-Μέξα, ένθ’ άνωτ., σελ. 344, άρ. 2334. Πρβλ. Κ. Γ. Μαμών η, 

Μάρκος ό Εύγενικός, βίος καί έργον, Άθήναι 1954, σελ. 34- 35. 

δ. Τέχνη Ρητορική καθ’ Έρμογένην. Τοϋ βιβλίου έξεδόθησαν 35 (;) τυπογραφικά 
φύλλα, λόγορ τοϋ μεσολαβήσαντος θανάτου τοϋ συγγραφέως τοϋτο έμεινεν ήμιτελές καί 
δέν έκυκλοφορήθη. Μ. Γεδεών, Χρονικά, σελ. 192, ύποσ. 1. 

ε. Επιγράμματα διάφορα. Ουτω μνημονευτέα τά χαραχθέντα εΐς τόν ναόν 'Αγ. 

Γεωργίου Ύψωμαθείων (Μάιος 1834) καί 'Αγ. Μηνά ΚΠόλεως (Δεκ. 1833). Βλ. Α. Πα- 

παδοπούλου-Κεραμέως, Ναοί ΚΠόλεως κατά τό 1503 καί 1604, ΠΕΦΣΚ, 

τόμ. ΚΗ' (1899- 1902), σελ. 139, σημ. 29 καί σελ. 143, σημ. 31 (Σημειώσεις Ξ. Α. Σι- 

1. Χαμουδόπουλος (σ. 293 -294): διεδέχθη τόν Παλαμαν τό 1812, άπεχώ- 

ρησε τό 1814, μετεκλήθη τό 1830. Παρανίκας (σ. 315) : 1813, 1822-23, 1825-34. 

Γεδεών (σ. 191 -192): ίσως 1804 ή επί Φραγκιάδου μέχρι 1814, έπί Σαμουήλ 1821 - 

25, σχολάρχης 1825-35. Εύαγγελίδης (σ. 18): 1830- 35, ίσως ένωρίτερα. Η. 

Τανταλίδης (καθ’ ύπαγόρευσιν προς Σ. Κ. Οικονόμον, ένθ’ άνωτ., σελ. 621 κέξ.): 
τό 1830 σχολάρχης είς Φανάρι έπί 5 έτη (+ Μάιος 1835), 

Ή Σχολή Κουρούτζεσμε 221 

δ ε ρ ί δ ο υ). Επίσης τό είς τήν Κιβωτόν καί άλλαχοΰ είς διάφορα βιβλία. Πρβλ. Σ. Κ. 

Οικονόμον, ένθ’ άνωτ., σελ. 613 - 620 καί βιβλιογραφία σχετική. 
ς. Έπιστολαί. Έξεδόθησαν ύπό Θ. Ά ρ ι σ τ ο κ λ έ ο υ ς, είς τήν Κωνσταν- 

τίου Βιογραφίαν.,., σελ. 8 και Σοφ. Κ. Οικονόμου, ένθ’ άνωτ:, σελ. 611-613. 

Ανέκδοτα έργα : Λογική. Δογματική Θεολογία. Ερμηνεία εΐς τό Δ' τοϋ Γαζή. 

Αρχαιολογία. Τό ύπόλοιπον τής Ρητορικής καί τής Κιβωτοϋ. Διατριβαί τινες καί έπι- 
γράμματα. Μ. Γεδεών, Χρονικά, σελ. 192, ύποσ. 1. Έν ιαμβικόν έπίγραμμα τοϋ 
Λογάδη περιέχεται είς κώδ. ΙΘ' αί. τής βιβλιοθήκης τοϋ ποτέ Γυμνασίου Σερρών. Δ. 

Σ ά ρ ρ ο υ, Παλαιογραφικός έρανος, ΠΕΦΣΚ, τόμ. ΛΓ' (1910-11), σελ. 68. Είς τόν 
4 κώδ. Ζωγραφείου (άπό σ. 203 κέξ.) μεταξύ άλλων τινών φσμάτων προτάσσεται έν άσμά- 

τιον τοϋ Ν. Λογάδη, έξ ού γνωρίζομεν τήν άρχήν, ταύτην : 

"Α τό εράσμιόν μον όν, 
τό ηάγγλυκν καί ποθεινόν... 

Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Δύο κατάλογοι..., σελ. 32. Πρβλ. καί Η. 

Τανταλίδην, ένθ’ άνωτ., σελ. 622-623. "Εστω δείγμα τής ίκανότητος τοϋ διδα¬ 

σκάλου Λογάδη είς τήν έπιγραμματοποιίαν τό ακόλουθον πεντάστιχον, άφιερωθέν εις τήν 
κρήνην τοϋ πατριαρχικού κήπου εις Κουρούτζεσμεν Βοσπόρου (ποιηθέν τήν 23 Αύγ. 

1815). Μ. Γεδεών, Πατριαρχικοί εφημερίδες, σελ. 380. Σ. Κ. Οικονόμου, ένθ’ 

άνωτ., σελ. 620. 

Πίνετε, Μονσαι, άπό προχόοι αγλαόν τόδε ύδωρ, 

όρχεΐσθ' ώδε Βοός - πόρον Ιχβνόεντα παρ’ ενρουν, 

Κύριλλον πατριαρχάων δχ’ αριστον εχονσαι, 
δς ρ' νμμιν κήπον γλνκνν είν άλι θήκατο τόνδε, 

λάτριν θ' ύμμείων Λογάδην δότε θάσθαι έκάατφ. 

Διά τάς υπηρεσίας του προς τήν Μ. Εκκλησίαν ό Ν. Λογάδης έτι- 
μήθη μέ τό όφφίκιον του δικαιοφύλακος. "Οταν τό 1830 άπεχώρησεν ό 
πατριαρχικός γραμματεύς Γεώργιος Άφθονίδης, έκλήθη εκείνος ώς διά¬ 

δοχος αύτοϋ άλλ’ ήρνήθη. Έν τούτοις δέν ήρνεΐτο τήν συνδρομήν του εις 
τήν σύνταξιν διαφόρων πατριαρχικών έγγραφων. Γενικώς χαρακτηρίζεται 
μέ κολακευτικούς λόγους ό Λογάδης. «Καλός κάγαθός, άριστα περί τους 

τεχνικούς λόγους έγγεγνμνασμένος καί περί τήν πάτριον φωνήν ίκανώτατος, 

φιλοσοφίας %ε και μαθηματικών έμπειρος, βαθύς τήν θεολογίαν και ονδενός τών 
καθ’ έαντόν ύστερος», λέγει περί αύτοϋ ό έπί τρία έτη διατελέσας μαθητής 
του Αντώνιος Χαρίλαος λ Μέ τρυφεράν συναισθηματικότητα εκφράζεται 
περί τοϋ διδασκάλου άλλος διδάσκαλος, ό Νεόφυτος Δούκας, γράφων 2 : 

«άπέκειτο άρα τή μοχθηρά μον ψνχή άκονσαι τεθνηκέναι καί Νικόλαον τόν 
Λογάδην, άνδρα έν λόγοις καί ήθεσι διαπρέψαντα καί ώς άλλος Νώε τήν τών 

1. Ένθ’ άνωτ., σελ. 24. 

2. Έπιστολαί, τόμ. Α', έν Αίγίνη 1835, σελ. 29. Αί προς Λογάδην έπιστολαί τοϋ 
Δούκα περιέχονται εΐς τόμ. Α', σελ. 9, 22, 98 καί τόμ. Β', σελ. 120, 191, 223. 
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Ελλήνων γλώσσαν ώς άπό κατακλυσμόν εν τη «Κιβωτω» διασώσαντα' ον £δει 
πολλφ εμον ύστερον νόμο) ψύσεως άπαλλάξαι των τήδε. Τάλαινα παχρίςϊ οΐον 
άνδρός άπεστ έρησαιΐ οϊος ο Ιον στέφανον ό φθόνος άπέκειρέ σε»!. 

Τον Λογάδην ήγάπησαν οί σύγχρονοί του, διότι έπί πλέον άπέβαινε 
διά τοΰ ίδιου βίου ύπόδειγμα διά τούς λοιπούς. Περιεστοιχίζετο άπό τούς 
άφωσιωμένους μαθητάς και φίλους, όταν νόσος βαρεία και άθεράπευτος 
τον καθήλωσεν έπί τής κλίνης. Προς αότούς άποθνήσκων καρτερικώς έλεγε 
λόγον προσήκοντα εις φιλόσοφον άνδρα : «φιλοσοφείτε μάλλον ή άναπνεί¬ 

τε» λ Και όμολογουμένως ώραιοτέρα υποθήκη απερχομένου διδασκάλου 
προς τούς συνόντας δεν ύπάρχει. 

7. ΣΑΜΟΥΗΛ ΚΥΠΡΙΟΣ. Σχετικώς μακρόν χρόνον καλύπτει είς τήν 
ιστορίαν τής Πατριαρχικής Μεγάλης τοΰ Γένους Σχολής ή σχολαρχία 
Σαμουήλ τοϋ Κυπρίου, έπιστεφομένη άπό όποισδήποτε ικανοποιητικά απο¬ 

τελέσματα. Ή περίοδος δεν είναι όλοις ομοιόμορφος και αί περιστάσεις 
δεν υπήρξαν έντελώς όμαλαί, ή δέ σχολαρχία τέμνεται εις δύο. Παρά ταϋτα 
αί αντιξοότητες δεν ήρκεσαν, ώστε νά μειωθή ή προσωπικότης τοϋ διδα- 

σκάλου. Άπ’ έναντίας ή παρουσία του έχει συντελέσει εις παγίωσιν τής 
ήρεμίας και διαμόρφωσιν τής έν γένει, νέας πλέον, παιδευτικής πορείας 
τοΰ Ελληνισμού τής ΚΠόλεω.ς 

Είς τήν Λευκωσίαν τής Κύπρου έγεννήθη τό 1782 ό Σαμουήλ καί είς 
τήν άκμαίαν Σχολήν των Κυδωνιών έσπούδασεν. Εις ΚΠολιν ήλθε κατά 
τήν άνοιξιν τοΰ έτους 1820 καί σχεδόν αμέσως προσελήφθη βοηθός τοϋ 
Κρητός Ίλαρίωνος Σιναΐτου, πού διηύθυνε τό Πατριαρχικόν Τυπογραφεΐον, 

αργότερα δέ έγινε μητροπολίτης Τορνόβου. Άντλουντες άπό τήν αύτοβιο- 

γραφίαν τοΰ ίδιου παρακολουθοΰμεν τά κατ5 αυτόν καί τά σχολικά τής 
έποχής πράγματα ώς άκολούθως. Λίαν ένωρίς ήκολούθησε τό ιερατικόν 
στάδιον, χειροτονηθείς ίεροδιάκονος τό 1801. Είς Κυδωνιάς μετέβη τό 1811, 

έπί οκταετίαν μαθητεύσας εκεί. Διερχόμενος άπό τήν Χίον καί πληροφο- 

ρηθείς ότι ύπέργηρος έφησύχαζεν είς μονύδριον Αθανάσιος ό Πάριος, φαί¬ 

νεται ότι προς στιγμήν έστάθμευσεν έκεΐ, αλλά διδάσκαλον είς Κυδωνιάς 
είχε τον Γρηγόριον Σαράφην, διδάσκοντα τήν εγκύκλιον παιδείαν, Ρητο¬ 

ρικήν, Φιλοσοφίαν, Θεολογίαν. Επίσης ήκουσεν άπό τον Βενιαμίν τον 
Λέσβιον Φυσικομαθηματικά, Μεταφυσικήν, Ηθικήν, έκπαιδευθέντα είς Ευ¬ 

ρώπην δαπάναις τών συμπολιτών του, μέ τήν δέσμευσιν νά έπιστρέψη καί 

1. Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Χρονικά, σελ. 192. Ύπό τοϋ σ. χαρακτηρίζεται ώς ό τελευταίος 
οικουμενικός διδάσκαλος μετά τον Σαμουήλ, γνώστης τής γλώσσης, φιλόπονος, εύσε- 

βής, σεμνός τό ήθος, τόν τρόπον, τό παράστημα, κατά τό ίδιον παράδειγμα μορφώσας 
τούς μαθητάς του. 
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διδάξη είς τήν πατρίδα, πράγμα πού καί έτήρησε. Προσθέτει ό αύτοβιογρα- 

φούμενος ότι ό Βενιαμίν άγανακτήσας εγκατέλιπε τάς Κυδωνίας καί μετέβη 
είς Μυτιλήνην, διά νά ίδρύση έκεΐ σχολήν, έκ τοΰ λόγου ότι οί μαθηταί 
τών Κυδωνιών διεσπάσθησαν είς θαυμαστός αύτοϋ καί τοΰ Θεοφίλου Καΐ- 
ρη, ό τελευταίος δέ άπομείνας μόνος έδίδασκεν αύτός τά Φυσικομαθηματικά 
καί τότε έκεΐνος ήκουσεν αυτόν. Άπό τόν Σαράφην φαίνεται ότι έπήρε τάς 
γενικάς άρχάς καί πολλάς ένισχύσεις είς τήν διαμόρφωσιν τοΰ χαρακτήρος 
του, δΓ ό τόν έπαινεΐ δικαίως, άναφέρων ότι έδιδάχθη εις Πάτμον τά γραμ¬ 

ματικά άπό Δανιήλ τόν Κεραμέα, εις Χίον Φιλοσοφίαν, Θεολογίαν καί Ρη¬ 

τορικήν άπό Αθανάσιον τόν Πάριον καί Μαθηματικά άπό Δωρόθεον τόν 
Πρώιον. ΤΗτο ό Σαράφης, λέγει έν συνεχεία ό Σαμουήλ, ζών παράδειγμα 
τής άρετής εις τήν πραξιν, φιλόστοργος διδάσκαλος, αγαθός καί έμπνευ- 

στής του προς τήν παιδείαν έρωτος. 

"Οσα ό ίεροδιάκονος Σαμουήλ έμαθεν είς Κυδωνίας δεν έθεώρησεν 
αρκετά καί κατηυθύνθη εις Σμύρνην, έπιθυμών νά γνωρίση προσωπικώς τούς 
φημιζόμενους διαπρεπείς διδασκάλους καί διδαχθή περισσότερα, μάλιστα 
δέ τήν γαλλικήν διάλεκτον. "Οντως έπλησίασε τούς αδελφούς Οικονόμου. 

Ό πρεσβύτερος Κωνσταντίνος έδίδασκε τούς ποιητάς καί ό Στέφανος φι¬ 

λοσοφίαν τοΰ Κάντ. Ό Κούμας είχεν άναχωρήσει είς Βιέννην. Μετά τήν 
Σμύρνην μετέβη είς Χίον, όπου έδίδασκε Νεόφυτος ό Βάμβας Χημικήν καί 
Ρητορικήν, ό Ιωάννης Τσελεπής Μαθηματικά και άλλοι διάφορα, ήτοι 
τουρκικήν, γαλλικήν, ζωγραφικήν. Τότε εΐδεν είς Χίον τήν ίκανώς πλουσίαν 
βιβλιοθήκην τής Σχολής καί πειραματοθήκην, κατά προτροπήν τοΰ Κοραή 
συσταθεΐσαν. Είς ΚΠολιν, έν τή συνεχεία τής αυτοβιογραφίας ό Σαμουήλ 
πληροφορεί, εδρε διδάσκαλον Νικόλαον, έκεΐνον πού είχε συνεργάτην ό 
Κούμας διά τά Ελληνικά, διδάσκων ό ίδιος τά Μαθηματικά καί Φυσικά. Καί 
εννοεί τόν Λογάδην, άλλ* όπως ασαφώς όμιλεί φαίνεται ώσάν νά πρόκειται 
δΓ άλλον Νικόλαον, συνδιδάσκοντα μέ τόν Λογάδην Ελληνικά ι. Όρθώς 
άναφέρει ότι ό Λογάδης άπεσύρθη, διότι γνωρίζομεν ήδη ότι περιωρίσθη 
είς τήν σύνταξιν τοΰ Λεξικού, προσεκλήθη δέ ό Μυστάκης. Έπί λέξει λέ¬ 

γει ό Σαμουήλ : «'Ο Λογάδης (έδίδασκε) τά 'Ελληνικά και ό ρηθεις Νικόλαος. 

* Απεσύρθη ό Λογάδης, άλΧ ή φήμη λέγει οτι ουδέτερος τούτων ενηρέστησε' 
τότε (Ισως) προσεκλήθη (ή συνεστήθη) ό Σέργιος Μυστάκης, άνήρ Ικανής 
παιδείας, μαθητής τον αειμνήστου Λάμπρον Φωτιάδου' άλΣ οντε οντος ενηρέ- 

στησεν, ώς άδρανής, καθώς ή φήμη». Περί φήμης όμιλεί δικαίως, διότι όσα 
άφηγεΐται δέν γνωρίζει έξ ιδίας άντιλήψεως. 

Κατά τήν γνώμην τοΰ Σαμουήλ, έπειδή δέν εύηρέστησεν ό Μυστάκης 

1. Άλλον Νικόλαον διδάσκαλον δέν συνηντήσαμεν άνωτέροο, εί μή μόνον έκεΐνον, 

πού διωρίσθη άπό τόν Πρώιον διά τά παιδιά της Ξηροκρήνης (άνωτ., σελ. 189). 
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προσεκλήθη έπι τής πατριαρχίας Γρηγορίου Ε' διά τήν σχολαρχίαν τής 
Μ. Σχολής του Γένους ό διδάσκαλος τής Σχολής Κυδωνιών, πού ύπερή- 

κμαζε τότε, Γρηγόριος ό Σαράφης. Ό Σαμουήλ προωρίζετο άπό τούς διδα¬ 

σκάλους του διά τήν Σχολήν Σωζουπόλειος καί ένφ ήτο έτοιμος νά μεταβή 
ήμποδίσθη άπό τον γνώριμόν του πατριάρχην Κωνστάντιον, πού ήτο τότε 
αρχιεπίσκοπος Σινα. Διατριβών επί πεντάμηνον εις ΚΠολιν έχρησιμο- 

ποιήθη, κατά σύστασιν Γρηγορίου Ε', ώς βοηθός του διευθύνοντος τό Πα¬ 

τριαρχικόν Τυπογραφείον Ίλαρίονος, καθ ήν εποχήν έξετυπώνετο ή Κι¬ 

βωτός και ό Ιερός Ψαλτήρ υπό Νικοδήμου λ Ό Σαράφης ύπήκουσεν εις 
τήν πρόσκλησιν τής Μ. Εκκλησίας. Ήλθεν εις ΚΠολιν, λέγει ό Σαμουήλ, 

πού έγνώριζεν έξ ιδίας άντιλήψεως πλέον τά κατ’ αύτήν. Τούτο έχει ιδιαιτέ¬ 

ραν άξίαν. Έφθασε τον Αύγουστον τού 1819 και έξενίσθη υπότού 
πατριάρχου Γρηγορίου έν τοΐς πατριαρχείοις. Πό¬ 

σον ένδιεφέρετο ό Γρηγόριος Ε' διά τά σχολικά πράγματα είναι πασίγνω- 

στον1 2. Και διά τήν πρώτην Σχολήν τού έθνους έπίεσε τον φιλοξενούμενόν 
του εις τά Πατριαρχεία ν’ άποδεχθή τό βάρος τής σχολαρχίας. Ό Σαράφης 
ήτο πνεύμα σύγχρονον, νους φωτεινός, άνέδειξε τήν Σχολήν Κυδωνιών 
άν μετεφέρετο ή δράστηριότης του εις ΚΠολιν, θά έβλεπεν η Σχολή Κου- 

ρούτζεσμε νέας ημέρας. Άλλ’ ό Σαράφης, καίτοι βιαζόμενος νά δεχθή 
τήν διδασκαλικήν έδραν τής Σχολής Κουρούτζεσμε, άρνεΐται έπιμόνως, 
διά νά μή καταστραφή ή έν Κυδωνίαις τότε ύπερακμάζουσα. Άντιπροβάλ- 

λει διδάσκαλον τής τού Γένους Σχολής τον έν τω Τυπογραφείφ Κύπριον 
Σαμουήλ, κατά τούς ίδιους αυτού τούτου λόγους. 

Όφείλομεν νά δεχθώμεν ώς άπολύτως ακριβή ταύτα. Ήτο πολύ φυσι¬ 

κόν ό Σαράφης, άναλώσας τον βίον εις όφελος τής Σχολής Κυδωνιών, νά 
μή θέλη νά τήν έγκαταλείψη άκυβέρνητον, τοσούτο) μάλλον έφ5 όσον ό 
Σαμουήλ, τον όποιον συνίστα, ήτο καταλληλότατος καί παρείχε τάς ιδίας 
εγγυήσεις, πού παρείχε καί αυτός. Ή άφήγησις τού Σαμουήλ θέτει τό δρό- 

σημον τής εισαγωγής τού ίδιου εις τον βίον τής Μεγάλης Σχολής τού 
Γένους. Καί τι πλέον μάς προσφέρει. "Οτι, μετά τάς έκ μετριοφροσύνης 
ασφαλώς αντιρρήσεις του, ύπερίσχυσεν ή γνώμη τού Γρηγορίου Σαράφη 
καί αποδεχθείς ό Σαμουήλ τήν θέσιν έχειροτονήθη ιερομόναχος εις τήν 
εκκλησίαν τού Αγίου Δημητρίου Κουρούτζεσμε υπό Δωροθέου τού Πρωίου, 

1. Πρόκειται διά τήν Ερμηνείαν είς τούς εκατόν πεντήκοντα Ψαλμούς τοϋ Εΰθ. 

Ζυγαδηνοΰ, κατά μετάφρασιν εις τήν άπλουστέραν διάλεκτον ύπό Νικοδήμου Αγιορεί¬ 

του (δαπάνη Ζωσιμάδων 1819). Βλ. Γκίνη-Μέξα, Ελλην. Βιβλιογραψία, τόμ. Α, 

σελ. 184, άριθ. 1157. 
2. Διά τά ύπέρ τής παιδείας καθ’ όλου μέτρα Γρηγορίου Ε' βλ. σόνοψιν των σχετικών 

πράξεων καί βιβλιογραφίαν ύπό Τ. Ά θ. Γ ρ ι τ σ ο π ο ύ λ ο υ. Μονή Φιλοσόφου, έν 

Άθήναις 1960, σελ. 347 κέξ. 

/5Κ· 
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μητροπολίτου Άδριανουπόλεως, ύπό τού οποίου καί έγκατεστάθη είς τήν 
σχολαρχίαν του Κουρούτζεσμε τήν 6 Σεπτεμβρίου 1820, παυθέντος τού 
Σέργιου Μυστάκη.Ή ώς συντηρητικών άρχών κατηγορουμένη Πατριαρχική 
Σχολή, τό πατριαρχικόν περιβάλλον καί τό άρχοντολόγιον, πού αίτιάται 
ό Κούμας καί τόσοι άλλοι άπό τούς μεταγενεστέρους έρευνητάς, άποδει- 
κνύεται έκ τών λεγομένων τού Σαμουήλ ότι εΐχον προσαρμοσθή είς τά 
αιτήματα τοϋ καιρού. Ούτοι πάντες οί παράγοντες, συνεργοΰντος καί τού 
Πρωίου έκ τοϋ φανερού, έπεζήτουν νά τοποθετήσουν είς τήν Μ. τού Γέ¬ 

νους Σχολήν τον άξιώτερον έξ όσων μεμαρτυρημένως διέθετεν ή προεπα¬ 

ναστατική Ελλάς δ.δασκάλων, άλλα καί τον συνετόν, δραστήριον, μετριο¬ 

παθή καί άδιάβλητον. Τούτου μή έπιτευχθέντος, ώθήθη προς τήν σχολαρ¬ 

χίαν Σαμουήλ ό Κύπριος. 
Ό ίδιος μάς πληροφορεί περαιτέρω περί τών μαθημάτων τής διδασκα¬ 

λίας του, κατά τά πρώτα πέντε έτη, όπως καί αργότερα κατά τήν δεύτε ρ αν 
φάσιν. Εγκύκλια μαθήματα, λέγει, Ρητορικήν, Φιλοσοφίαν καί Θεολογίαν. 

Τό 1825, Αύγούστου 6, ή Σχολή έκλείσθη. Διά λόγους ευνόητους δεν έπεξη- 

γεΐται διατί καί πώς. Ύπεχρεώθη τότε ό Σαμουήλ νά διδάξη εις τήν Σχο¬ 

λήν τού Φαναριού, όπου έδίδασκε διδάσκαλος Ματθαίος, τού Ματθαίου 
έκείνου μαθητής, όπως έπεξηγεΐ, προφανώς έννοών τού έκ Γανοχώρων. 

Ή διδασκαλία τού Σαμουήλ είς Φανάρι διήρκεσε μίαν πλήρη πενταετίαν. 

"Υστερα έχειροτονήθη άρχιερεύς, έτοποθετήθη είς Προικόννησον και άπε- 

σύρθη, έγκαταστήσας τό 1830 είς τήν θέσιν του τον Ν. Λογάδην, πού εΐργά- 

σθη έπι έτη 5 μέχρι τού θανάτου του, τό 1835, όπως εΐδομεν. Επί Γρηγορίου 
Τ' ό Προκοννήσου Σαμουήλ μετετέθη εις τήν μητρόπολιν Μεσημβρίας, 
άλλα πέρα τοϋ έτους δεν έποίμανεν αύτήν καί τό 1836 παραιτηθείς έπανήλ- 

θεν είς ΚΠολιν. Δεν γνωρίζομεν άν είχε καί άλλους λόγους νά άποσυρθή 
άπό τήν επαρχίαν του, πάντως όμως δεν ήσθάνετο ήσυχος μετά τον θάνατον 
τού Λογάδη, οπότε ακέφαλος παρέμενεν ή Μ. τού Γένους Πατριαρχική 
Σχολή. Γνωρίζομεν ότι κατά τό έτος τούτο 1836, συντρέχοντος τον Γρηγό- 

ριον Τ' τού Μ. Λογοθέτου Ν. Άριστάρχου, ή Σχολή μετεφέρθη πάλιν είς 
Ξηροκρήνην. Προσθέτει ό Σαμουήλ ότι έπι Κωνσταντίου. Β' άνεκτήθη^πρό 
ό λίγου ή Σχολή Κουρούτζεσμε, μεσιτεία τού αύθέντου Στεφάνου Βογορίδου. 

Έπι μίαν οκταετίαν— πληροφορεί περαιτέρω ό Σαμουήλ διηύθυνε 
πάλιν οΰτος τήν Σχολήν, βοηθόν έχων τον I. Φιλαλήθην καί διδάσκων μέ¬ 

χρι τού 1845 τά ίδια μαθήματα, όπως καί προηγουμένως. Άλλα διά τινας 
δεινάς περιστάσεις παρητήθη λ Άντ’ αύτοϋ διωρίσθη ό πρφην Μυτιλή- 

1. Ό Χαμουδόπουλος (σ. 294) δέχεται ότι μέχρι τοΰ 1847 παρετάθη ή 
διδασκαλία τοΰ Σαμουήλ. Ό διδάσκαλος Β. Δ. Καλλίφρων (είς τον λόγον του 
συνεκδεδομένον μετά τής Έκθέσεως τοϋ Φιλοθέου Βρυεννίου, όμοΰ μετά τοΰ Α. Χαρι- 

’Επετηρίς 'Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, νΕτος Λ Τ' 25 
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νης, έπειτα Ξάνθης, Μελέτιος, παραμείνας διευθυντής τής Σχολής έπι 
έν έτος. Ακολούθως τήν διεύθυνσιν άνέλαβεν ό Λήμνου Δανιήλ δι’ επτά 
μήνας και άκολούθως ό διαβόητος Πιτζιπιός έπι μήνας τρεις. Έπ’ αυτού 
συνέβησαν τά θλιβερά πιτζιπιακά, κατεστράφη ή εις Κουρούτζεσμε Σχολή 
τού Γένους και μετετέθη εις Φανάρι. Ό Σαμουήλ άπέθανε τήν 2 * Απριλίου 
1855 λ Τήν αυτοβιογραφίαν αύτοΰ γράφει τό 1854. Ή Σχολή έξηκολούθει 
νά λειτουργή εις Φανάρι. Έδίδασκον μέχρι τότε οί I. Φιλαλήθης έκ Μουν- 

δανείων, Α. Χαρίλαος έκ Μυτιλήνης και Βασίλειος Καλλίφρων Βυζάντιος 
τά Ελληνικά. Ό Κ. Ευθυβούλης έκ Μ. Ρεύματος, έκ γονέων Χίων, έδίδα- 

σκε Φιλοσοφίαν, εις Παρισίους μετεκπαιδευθεις έπι πενταετίαν όλην, κατά 
σύστασιν και συνδρομήν του Σαμουήλ. Ό Σ. Βίλκιος έδίδασκε Λατινικά. 

Έκ περιτροπής διηύθυνον οί δύο τελευταίοι τήν Σχολήν. 

Γέρων και ευδαίμων, διότι παρηκολούθει διαρκή άνοδον τής ήγαπημέ- 

νης του Σχολής, ό Μεσημβρίας Σαμουήλ είχε τήν άδειαν του Πατριαρχείου 
νά κατοική είς τήν Σχολήν Κουρούτζεσμε ώς απόμαχος αύτής. Ή Μεγάλη 
Εκκλησία και κατ’ άλλον τρόπον έξέφρασε τήν ευαρέσκειαν αύτής προς 
τον Σαμουήλ. Κατά τήν ήμέραν των Θεοφανείων 6 Ία\'ουαρίου 1840, 

προσέφερε δώρον είς αύτόν έπανωκαλυμμαύχιον, δείγμα εύνοιας και άγά- 

πης των ιεραρχών διά τήν άρετήν και παιδείαν τού άνδρός. Τοιαύτας τιμη¬ 

τικός έκδηλώσεις κατά καιρούς γνωρίζομεν και άλλας προς διαπρέποντας 
αρχιερείς. Ό Σαμουήλ συγκινηθείς, δι’ ίδιας αυτού έπιστολής, συντετα¬ 

γμένης «έν τή Σχολή τή 12 Ίανουαρίου 1840», ηύχαρίστησε τήν Πατριαρ¬ 

χικήν Σύνοδον μέ λόγους φιλόφρονας καί πλήρεις ταπεινοφροσύνης, γρά¬ 

φουν μεταξύ των άλλων : «.. .εϊδον τήν έμαντον φιλοστοργοτάτην μητέρα 
παρρησιαζομένην έν ημέρα έπισήμφ τή των Θεοφανείων τον Κυρίου ημών, 

ώσπερεί μέν όφειλέτιν έμοί, τό δ’ αληθές ώαπερ βλάβην, κατά τό τής μητρός 
αξίωμα καί σπείδονσαν άνταμεϊψαί με, δ ά’ εμοιγε πάντων τιμιώτερον και 
ονδενϊ των τον κύαμον άνταλλαττόμενον, γράμματι έν μεμβράναις πατριαρ¬ 

χικά) καί σννοδικω έπεβραβενετό.. . είς ενδειξιν των διά λόγον προ ϊεμενών 
καί ταϊς χερσίν αύταϊς έπετίθει. . Ταΰτα πάντα άπέλαβον εγώ. . . καί διαμε- 

νοϋαιν εις κνδος έμοί διά βίου παντός.. . ευγνωμονώ. . . υπόσχομαι δε ύμϊν, 
ώσπερ πρότερον, οντω καί τονπιόν καί έτι πλ,έον πρόθυμος διατελέσειν έν 
φιλοτιμία ζεονση, είς έκπλήρωσιν τών τε καθηκόντων τής τάξεως, έν ή ετέθην, 

καί πάντων τών νφ’ υμών κατ' έμήν δνναμιν έπιταττομένων. . .» 2. 

λάου, σελ. 194) ομοίως. Ό Π α ρ α ν ί κ α ς (σ. 315) τήν παρατείνει ώσαύτως μέχρι τοϋ 
1847. Ό Σαμουήλ λέγει μέχρι τοϋ 1845 καί τοϋτο Αποδέχεται ό Γ ε δ ε ώ ν (Χρονικά, 

σ. 190) Αλλά προσθέτει ό ίδιος ότι ϋστερ’ από τούς Λήμνου καί Μυτιλήνης έκλήθη 
καί διηύθυνεν έπί έτος καί πλέον τήν Σχολήν. 

1. Τό έτος τοϋ θανάτου δίδεται Οπό τοϋ Β. Κ α λ λ ί φ ρ ο ν ο ς, ένθ’ άνωτ., σελ. 194. 

2. Μ. I. Γεδεών, Σαμουήλ Κυπρίου γράμματα δύο Ανέκδοτα, «Έκκλ. Αλήθεια», 

Κατά τήν βραχείαν σχολαρχίαν τού Πιτζ πιοΟ, κοντά είς τά λοιπά 
δεινά, έθεωρήθη σκανδαλώδης ή εκεί διαμονή τού γηραιού διδασκάλου 
Σαμουήλ καί έξεβλήθη ούτος έκεΐθεν. Έπί εν έτος τότε διέμενεν ό Σαμουήλ 
είς τήν έαρινήν κατοικίαν τού Πατριαρχείου καί έν συνεχεία έπί έν επίσης 
έτος είς ιδιωτικήν οικίαν, μεθ’ δ έγκατεστάθη έκ νέου είς τήν Σχολήν Κου¬ 

ρούτζεσμε, όπου έπί τριετίαν ήσύχως διέμενεν έπ.δοτούμενος άπο τήν Μ. 

Εκκλησίαν προς συντήρησίν του. Περιγράφων διά λόγων απλών πάντα 
ταΰτα κατακλείει τήν άφήγησίν του ό Σαμουήλ μνημονεύων ότι πολλούς 
αγώνας καί κινδύνους ύπέμεινε καθ’ όλα τής ζωής του τά έτη καί ήδη μέχρι 
τού θανάτου δεν ήρνείτο νά παρέχη πάσαν υπηρεσίαν χρήσιμον είς τήν 
Μ. Εκκλησίαν ’. Ταΰτα λέγων έννοεΐ τήν σύνταξιν έκκλησιαστικών έγγρά- 

φων έπί Γρηγορίου <Γ καί τήν μετοχήν του είς τήν λειτουργούσαν Εκκλη¬ 

σιαστικήν Επιτροπήν *. Ή μακρά καί έπίπονος άπασχολησις τού Σα¬ 

μουήλ μέ τά έκκλησιαστικά καί παιδευτικά πράγματα δεν έπέτρεψεν είς 
αύτόν νά άσχοληθή μέ τήν συγγραφήν. Έν μόνον τής γραφίδος αύτοΰ 
προϊόν, φιλολογικού μάλλον χαρακτήρος, γνωρίζομεν καί τούτο είναι ό 
Πρόλογος εις άντίρρησιν Ματθαίου μητροπολίτου Κυζίκου περί έκχυδαΐ- 

σεως τών Γραφών (έν ΚΠόλει 1841, σελ. 61)3. Επίσης έπεθεώρησε τό 
Νέον Έξομολογητάριον τού πατριάρχου Καλλινίκου (έν ΚΠόλει 1837) 4. 

Έξ άλλου έχομεν μίαν βραχείαν άλλά περιεκτικήν έπ ιστό λ1 μαίαν διατρι¬ 

βήν τού Σαμουήλ έπί δογματικού ζητήματος, κατόπιν τεθέντος έρωτήματος 
ύπό τού Χατζή Γεωργίου Κωνσταντινίδου, «προς λύσιν Απορίας του έπί 
τής έρμηνείας δύο ρητών — άποστολικοΰ καί προφητικού — καί τής συν- 

δυάσεως αύτών». Συγκεκριμένως ή ύποβληθεΐσα έρώτησις έλεγεν: «Οί 
έν τή συντέλεια τοϋ αιώνος περιλειπόμενοι καί ζώντες δια τοϋ θανατου εις 
τήν άλλοίωσιν μεταβήσονται, κατά τό "τίς ζήσεται καί ονκ δψεται θάνατον 
ή αμέσως από τοϋ ζήν είς τό άλλοκΰθήναι, κατά τό τοϋ Παύλου ρητόν, 

"πάντες μέν κοιμηθησόμεθα” καί "άμα συν αϋτοίς τοϊς έκ νεκρών άναστη- 

θησομένοις άρπαγησόμεθα έν νεφέλαις”» ; Ό Σαμουήλ άπήντησεν είς τό 
τεθέν έρώτημα κατά τήν δογματικήν τάξιν, ώς εντριβής θεολόγος 5. Έπι- 

τόμ. Θ' (1888 - 89), σελ. 147. Τήν έπιστολήν ύπογράφει ό σεμνός σχολάρχης : «ψ 6 77. Μ. 

(= πρώην Μεσημβρίας) Σαμουήλ διδάσκαλος τής έν Ξηροκρήνη 'Ελληνικής τοϋ Γένους 

Σχολής». 
1. Ή έν λόγφ αυτοβιογραφία τοϋ σχολάρχου τούτου Σαμουήλ τοϋ Κυπρίου έκ- 

δίδεται, ώς προς «περιττά τι να αψαιρεθεΐσα» υπό Μ. Γ ε δ ε ω ν, Χρονικά, σελ. 194 -199* 

2. Αύτόθι, σελ. 191. 
3. Τ. Γριτσοπούλου, Πατρ. Μ. τοϋ Γ. Σχολή, τόμ. Α', σελ. 449. 

4. Τον Ακριβή τίτλον τοϋ έργου βλ. ύπό Γκίνη-Μέξα, Έλλην. Βιβλιογραφία, 

τόμ. Α', σελ. 416, άριθ. 2852. 
5. Βλ. Μ. I. Γεδεών, Σαμουήλ Κυπρίου γράμματα δύο Ανέκδοτα, «Έκκλ. 
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στολαί του Σαμουήλ περισωθεΐσαι εις τρίτους παρέμειναν άνέκδοτοι λ 
Καίτοι δεν ρίπτεται άπλετον φως εις την άφήγησιν του σχολάρχου 3189Ι 

Σαμουήλ, ΐδί$ εις όσα περί των εξελίξεων εντός τής Μεγάλης Σχολής του 
Γένους αναφέρει, έν τινιμέτρω ήμποροϋν νά διαφωτισθοϋν σημεία τινα τών 
υπ’ αύτοϋ προσφερομένων. Άντλών άπό τά πρακτικά τής Σχολής ό Χα- ; ^ϋ|Ι 
μουδόπουλος 2 αναφέρει ότι δύο έτη προ τής άποχωρήσεώς του ό Σαμουήλ 
είχεν έκδηλώσει την πρόθεσιν ν’ άπομακρυνθή εκ τής σχολαρχίας. Εις σχε¬ 

τικόν πρακτικόν τής Εφορείας τής Σχολής άπό 16 Ίανουαρίόυ 1845, άνα- 

φέρονται τά έξης : «Επειδή εσχάτως έφάνη παραιτούμενος άπό τής διειθύν^ 

σεως τής Σχολής 6 πανιερώτατος άγιος πρώην Μεσημβρίας κύριος Σαμουήλ 
και πρόκειται ανάγκη άντικαταστάσεεος προσφόρον σχολάρχου, γενομόνης 
συσκέψεώς έγνωμοδοτήθη παρά πάντων ημών ότι περί μεν τής πανιερότητος /■ 
ώς έχοντος εκδουλεύσεις άξιολ.όγους προς τό Γένος νά γενηται φροντις περί- \!Ι§! 

θάλψεως, νά προβληθή δε προς την σεβασμιω τάτην αύτοϋ παν αγιότητα και 
την ' Αγίαν Σύνοδον, ίνα δι επιστολής συνοδικής προσκληΟή άπό τής Καισα- 

ρείας ώς σχολάρχης ό άγιος πρώην Καισαρείας Φιλίππου κύριος Αγαθάγγε¬ 

λος»*. Διά τήςπροτάσεως ταύτης καί όσων έπηκολούθησαν φαίνεται είσα- | 

γόμενος ό θεσμός τής άσκήσεως τής σχολαρχίας άπό τιτουλαρίους άρχιε- Ά§|§ 
1 ' λ · ν’.ϊ:· !··: 

ρεΐς, έξ ανάγκης έπιβληθείς. Τούτο καταφαίνεται καί έκ τού γεγονότος 
δτι ακολούθως προσεκλήθη ό I. Πιτζιπιός. Κατά τού διδασκάλου τούτου ] 

δμως μαρτυρεΐται ό σαφής ψόγος, δτι έπέδειξεν άνοίκειον συμπεριφοράν, ; :|1§§ 

ένεκα τής οποίας ήπειλήθη διάλυσής καί άποσύνθεσις τής Σχολής 4. Διά ;) 

τούτο έν τάχει άπεμακρύνθη ούτος καί άντ’ αύτού προσωρινως διευθυντής I 

άνέλαβεν ό έκ Βριούλων Κύριλλος, παραιτηθείς άπό τήν μητρόπολιν Βιδύ- 

νης τό 1846. Άτυχώς καί αύτός χαρακτηρίζεται αδέξιος καί ή Σχολή ;ΐ1ϋ 
πάλιν έκλονίζετο. Τότε άπεφασίσθη ή έκ νέου μεταφορά της εις Φανάρι, |||§§ 

τό 1849, προς έγκατάστασιν αυτής δε ένοικιάσθη ή παράλιος οικία τού ύΙΙΙ 
Χατζή - Παναού. . ·'^§!§ 

8. ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΑ ΜΕΤΡΑ. Άπό τήν έξιστόρησιν των τής Πατριαρ- θ11Β 
χικής Μεγάλης Σχολής τού Γένους πραγμάτων κατά τήν νέαν περίοδον τής 
ζωής αυτής άπό τής εις Κουρούτζεσμεν έγκαταστάσεώς της σαφές γίνεται ; ;·:||ί 
δτι τήν ευθύνην διά τήν καθ’ δλου όργάνωσιν τής Σχολής έξακολουθεΐ ; Υ|§|| 

νά φέρη κατά λόγον πρώτιστον ή Μ. Εκκλησία καί όλιγώτερον έμφανί- III 

Αλήθεια», τόμ. Θ' (1888/89), σελ. 141. Ή άπάντησις φέρει χρονολογίαν 23 Νοεμβρίου 
1833 καί υπογραφήν ό Προκονήοον Σαμουήλ. 

1. Μ. Γεδεών, Χρονικά, σελ. 191. 

2. Ή Πατρ. Μ. τοϋ Γένους Σχολή, «Έκκλ.Άλήθεια», τόμ. Α' (1881), σελ, 323 - 324. 

3. Ικανά περί αύτοϋ βλ. ύπό Μ. Γεδεών, Χρονικά, σελ. 212 κέξ, 

4. Β. Δ. Κ α λ λ ί φ ρ ο ν ο ς, Εκπαιδευτικά, ΚΠολις 1867, σελ. 1, σημ. α. 

ζεται ό παράγων διδάσκαλος. Έκεϊ δμως δπου κυριώτατα άπη σχόλη σε τήν 
Μ. Εκκλησίαν ή περί τής Σχολής μέριμνα είναι ό τομεύς των οικονομικών. 

Τούτο είναι τό μόνιμον καί συνεχές χαρακτηριστικόν φαινόμενο ν, δτι ή 
Μ. Εκκλησία δεν έπαυσεν οόδ’ έπί στιγμήν νά φροντίζη διά τά οικονομικά 
μέσα τής άπροσκόπτου λειτουργίας τής Μ. Σχολής. Έχουν παρατεθή ήδη 
τής έξεταζομένης περιόδου αί οίκονομικαί προσπάθειαι, καθώς έστήριξαν 
τά πρώτα ακόμη βήματα τής Σχολής καί έθεμελίωσαν τά βάθρα της. Τήν 
18 Ιανουάριου 1809 Ιερεμίας Δ' άπέλυσε πατριαρχικόν γράμμα, προς συμ- 

πλήρωσιν των μέτρων πού έλήφθησαν διά του μνημονευθέντος ήδη γράμ¬ 

ματος Καλλινίκου Ε' κατά Μάιον 1804. Ή συνοδική άπόφασις τώρα υπο¬ 

χρεώνει τούς νεοχειροτονουμένους ή μετατιθεμένους άρχιερεΐς νά διαμοι¬ 

ράζονται τά οριζόμενα ποσά εις ίσον βάρος αυτών υπέρ τής Πατριαρχικής 
Σχολής καί τών Νοσοκομείων, διότι άμφότεροι οί θεσμοί είχον άνάγκην 

έν ισχύ σεως άναλόγου 1. 
Άπό γνωστήν περίληψιν άλλου πατριαρχικού γράμματος Κυρίλλου 

<Γ, κατά Μάιον 1817, πληροφορούμεθα δτι τό Πατριαρχειον έπενέβη προς 
ρύθμισιν ζητημάτων πού άνεφύησαν εις τήν Σχολήν τοϋ Φαναριού καί παρε- 

κώλυον τήν καλήν λειτουργίαν αυτής. Διέμενον εις τήν Σχολήν, ώς γνω- 

ρίζομεν καί ώς λέγει τό γράμμα, οί στερούμενοι κατοικίας ξένοι καί άποροι 
μαθηταί. 'Όλως παραδόξως ή Σχολή «πεψώραται οικουμένη τό πλεϊστον 
νπ ανθρώπων άεργων ή έν έτέραις Ιδέαις βίου ένασχολουμένων». Οί μαθη¬ 

ταί αύτοί έστρεψαν τά διαφέροντά των εις ασχολίας ξένας προς τά διδα¬ 

σκόμενα μαθήματα καί όργιάζοντες μετέβαλον σχεδόν τήν Σχολήν εις 
πανδοχεϊον. Θόρυβος και ακαταστασία πολλή, αταξία, άνησυχια και απει¬ 

θαρχία έχαρακτήρισαν προς στιγμήν τον εσωτερικόν βίον τής Σχολής τοϋ 
Φαναριού. Προφανές είναι δτι ή προσοχή τών διδασκάλων έπεσεν έπί τής 
κυρίας Σχολής εις Κουρούτζεσμε καί παρημελήθη ή Σχολή τού Φαναριού. 

Τό πιθανώτερον είναι δτι τά λαβόντα χώραν εις Φανάρι τό 1817 ύπήρξαν 
τό θλιβερόν άποτέλεσμα τής ακυβερνησίας τής Σχολής Κουρούτζεσμε μετά 
τήν άποχώρησιν τού Κούμα και μέχρι της εγκαταστάσεοις τού Μυστάκη, 

οπότε έχαλαρώθη ή έπίβλεψις τής λειτουργίας τής προκαταρκτικής Σχολής 
Φαναρίου. Τό Πατριαρχειον ώς κύριον μέτρον τής διευθετήσεως τών πρα¬ 

γμάτων έχρησιμοποίησε τήν επιβολήν τής τάξεως διά μέσων ήθικών, απει¬ 

λών, άρών καί νουθεσιών. Αυτά φαίνεται δτι εις δλην του τήν έκτασιν 

διελάμβανε καί τό γράμμα Κυρίλλου Τ 2. 

Τά οικονομικά τής Σχολής δέν φαίνεται νά ένισχύωνται σοβαρώς ήδη 

1. Παράρτημα. Πατριαρχικά γράμματα, άριθ. 21 (Ίερεμίου Δ', άπολυθέν τη 18 

*ϊαν. 1809). 
2. Παράρτημα. Πατρ. Γράμματα, όπ’ άριθ. 22. 
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τώρα από τάς τακτικός έκ των παραδουνάβιων Ηγεμονιών πηγάς, χωρίς 
τουλάχιστον μέχρι τής Έπαναστάσεως να χαθούν και οί προϋπάρχοντες 
πόροι. Σχετική μαρτυρία είναι τό άπό 22 Ιουλίου 1814 χρυσόβουλλον του 
αύθέντου Ούγκροβλαχίας Ίωάννου Καρατζα, διά του όποιου έπεκυρώθη ή 
υπό Άλεξ. Μουρούζη γενομένη δωρεά προς την Σχολήν εκ των ετησίων 
εισοδημάτων *. Τό έν γένει συγκεντρωμένον κεφάλαιον τής Σχολής, όπως 
άλλως τε όρίζουν σχεδόν όλα τά κατά καιρούς άπολυθέντα πατριαρχικά 
γράμματα, διά νά άποδίδη τούς πλέον συμφέροντας καί ασφαλείς τόκους 
κατετίθετο εις έκκλησιαστικάς επαρχίας. Έξ όσων γνωρίζομεν, 2.000 γρό- 

σια εϊχον κατατεθή είς τον Παλαιών Πατρών Γερμανόν τό 1806 νΑλλο 
όμόλογον του ίδιου διά 300 γρόσια χρονολογείται άπό του 18103. Ποσά 
άλλα εϊχον έπενδυθή δι’ αύλικών ομολογιών, ώς εξής. Άπό Φεβρουάριου 
1820 γρόσια 1.000 είς τον Πάρου καί Νάξου Ιερόθεον4. Άπό Δεκεμβρίου 
1823 γρ. 1.000 είς έπισκοπήν Σόλωνος 5. Άπό Δεκεμβρίου 1827 γρ. 250 είς 
Θηβών Αγαθάγγελον6. Έπί Δωροθέου Πρωίου άνηγγέλθη δοιρεά Ζώη 
Καπλάνη του Ήπειρώτου έκ γροσίιον 7.500 δΓ ένίσχυσιν υποτροφιών άπό- 

ρων μαθητών7. Έκτος αμφιβολίας εΐναι,ότι σχεδόν έξ ολοκλήρου τά εις 
όμολογίας προς έκκλησιαστικάς έπαρχίας δανεισμένα χρήματα τής Σχο¬ 

λής έχάθησαν λόγω τής Έπαναστάσεως. 

9. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ. Τά επέκεινα του άξιου σχο¬ 

λά ρχου Σαμουήλ του Κυπρίου άναδειχθέντα εις τά σχολικά τής ΚΠόλεως 
πράγματα πρόσωπα εΐναι μεσοΰντος του ΙΘ' αΐώνος καί έφεξής έν συνάψει 
τά ακόλουθα8. Άπό Αύγουστου 1849 Παρθένιος. Ούτος μετά δίμηνον έγέ- 

νετο έπίσκοπος Βρίτσης καί τον Όκτώβριον του ίδιου έτους έγκατέλειψε 
τήν Σχολήν, άνέλαβε δέ αυτήν άπό Νοεμβρίου Δωρόθεος ό Σχολάριος, 

πατριαρχικός αρχιμανδρίτης, καί τήν διηύθυνε μέχρι των άρχών του 1852. 

Ακολουθεί ό ίεροδιάκονος Παΐσιος, ό εΐτα μητροπολίτης Σμύρνης καί 
Φιλιππουπόλεως, άγνωστον διά πόσον χρόνον, ΐσοις δεν έσχολάρχησε καν 
καί παρέτεινε τήν παραμονήν του ό Διορόθεος έπί βραχύ, έως ότου έχειρο- 

τονήθη μητροπολίτης Σφζοαγαθουπόλεως. Έπ’ όλίγον ύπηρέτησεν ό άπό 

1. Παράρτημα. Γράμματα ήγεμόνων, άριθ. 27. 

2. Παράρτημα. Ποικίλα έγγραφα, άριθ. 13. 

3. Αυτόθι, άριθ. 14. 

4. Αύτόθι, άριθ. 15. 

5. Αύτόθι, άριθ. 16. Σημειοϋται τεσκερές (σημείωμα) των συνοδικών άρχιερέων 
άντί άπολεσθείσης όμολογίας. 

6. Αύτόθι, άριθ. 17. 

7. Αύτόθι, άριθ. 29. Χρονολογία 1805. 

8. Χαμουδόπουλος, σελ. 324. Γεδεών, σελ. 199-200. 
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Περγάμου Παΐσιος καί τούτον τήν 1 Νοεμβρίου 1853 διεδέχθη ό λόγιος 
Δανιήλ 6 Μάγνης καί μετ’ αύτόν Παΐσιος ό έκ Περγάμου μέχρι Μαΐου 
1854, όπότ’ έγινεν έπίσκοπος Λάμπης. Δεν άναφέρονται οί μετά των σχολαρ- 

χών μοχθοϋντες διδάσκαλοι. Κατά τούς περί τον Σαμουήλ χρόνους άναφέ- 
ρονται Άθ. Δώρος, Τωάν. Φ. Πάτροκλος, Αστέριος Θεολογιδης, εντριβής 
είς τά Λατινικά, τήν Τστορίαν καί τήν Αρχαιολογίαν. 

Τό 1825 ή Σχολή άπό τήν Ξηροκρήνην μετεφέρθη είς Φανάρι. Τό 1836 

έπαναλειτουργεί είς Κουρούτζεσμεν. Τό 1849 μετεφέρθη καί πάλιν είς Φα¬ 

νάρι. Γράμμα συνοδικόν Ανθίμου Δ' άγγέλλει τήν άπό Κουρούτζεσμε είς 
Φανάρι έγκατάστασιν τής Σχολής καί χρονολογείται άπό του 1850 λ Τουρ¬ 

κικόν φερμάνιον ύπο ημερομηνίαν 26 Μαιου 1855 όμιλεί περί τής Σχολής 
Ξηροκρήνης ένισχυομενης άπο την δρωσαν και υστέρα διαλυθεΐσαν Α¬ 

δελφότητα Ξηροκρήνης1 2. Τό 1868 ή είς Φανάριον λειτουργούσα Σχολή, 

γνωστή πάντοτε ώς προκαταρκτική, συνεχωνεύθη μέ τήν Μεγάλην τού Γέ¬ 

νους. Αί έπελθοϋσαι μεταβολαί, ΰστερ’ άπό τήν έκδοσιν τών Εθνικών 
Κανονισμών, έρρύθμισαν έπί νέας βάσεως τά τής Σχολής πράγματα. Άπό 1 

Φεβρουάριου 1863 σχολάρχης άνεδείχθη ό άρχιμανδρίτης καί άρχιγραμ- 

ματεύς τής Τ. Συνόδου Άλέξ. Λάσκαρις, χειροτονηθείς μητροπολίτης Σι- 
σανίου καί συνεχίσας τήν ύπηρεσίαν του μέχρις Αύγούστου 1864, μεθ δ 
ό πρ. Χαλεπίου καί έπειτα Νεοκαισαρείας Ιερόθεος μέχρι 6 Δεκ. 1864. 

Έφεξής μέχρι 9 Νοεμ. 1867 Ευστάθιος Κλεόβουλος. Από 4 Δεκεμβρίου 
1867 - 30 Αύγ. 1875 ό Νικομήδειας Φιλόθεος Βρυέννιος, γενόμενος Σερ¬ 

ρών. Έπ’ όλίγας ήμέρας προσωρινώς ό Β. Δ. Καλλίφρων.Άπό Όκτωβρίου 
1875 - 1877 Ιωάννης Άναστασιάδης, μέχρι τής χειροτονίας του εις μητρο¬ 

πολίτην Καισαρείας. Διάδοχος αύτοΰ ό αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Παλαμάς. 
Αίτημα τής Σχολής κατά τούς χρόνους τούτους εΐναι νά στεγασθή. Καί μέ 
φιλότιμους προσπάθειας πολλάς καί μακράς τό ζήτημα έλύθη τό 1882. Ή 
λύσις αΰτη άπετέλεσε σταθμόν εις τήν νεωτέραν ιστορίαν τής Μ. τού Γέ¬ 

νους Σχολής. Άπό τού θέρους 1826 ή Σχολή έχρησιμοποίει κατά τό θέρος 
τήν είς Χάλκην μονήν Καμαριωτίσσης3. 

1. Παράρτημα. Πατριαρχικά Γράμματα, άριθ. 24. 

2. Παράρτημα. Τουρκικά Έγγραφα, άριθ. 7. 
3. Παράρτημα. Πατρ. Γράμματα, άριθ. 23. Γράμμα Χρυσάνθου, προσηλοϋν τήν 

μονήν είς τήν Μ. Σχολήν ώς Ιδιοκτησίαν αύτής. 
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ΚΕΦΑΛΛΙΟΝ Δ' 

Η ΣΧΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ 

1, Η ΣΤΡΟΦΗ. Ώς τά πράγματα μαρτυρούν, ή άναδιοργάνωσις τής 
Πατριαρχικής Σχολής, μετά τήν έγκατάστασιν αυτής εις Ξηροκρήνην - 
Κουρούτζεσμεν, ύπήρξεν έξόρμησις νέα και έδωκε την ευκαιρίαν νά δια- 

γράψη ό περαιτέρω βίος αυτής καμπήν δλως ένδιαφέρουσαν. Ή Ξηροκρήνη 
ήτο μία Αφετηρία και Σχολή Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους και Πάγ¬ 

κοινος και Μουσεΐον και Ακαδημία είναι όνόματα, πού χαρακτηρίζουν 
τάς νέας ημέρας τής Σχολής, είναι γνωρίσματα έξωτερικά μιας γενικω- 

τέρας στροφής, πού έπήραν τά σχολπκά πράγματα τής ΚΠόλεως. Ή πρα- 

γματοποιηθεΐσα αλλαγή υπήρξε και έξωτερική και έσωτερική, νοείται δε 
ώς γενική βελτίωσις. Ό Πρώιος, ό πρωτεργάτης τής μεταβολής, ήτο 
πιστός όπαδός του κηρύγματος του Κοραή *, φορεύς των αντιλήψεων 
εκείνου καί έφ* όσον ό ίδιος προΐσταται του ιδρύματος οδηγεί τό σκάφος 
μέ πίστιν προς τούς νέους όρίζοντας, διά την γενικωτέραν άναγέννησιν 
τού δουλεύοντος έθνους. 

Ή συγκίνησίς των συγχρόνων έκ τής νέας θέσεως, όπου έλειτούργει 
ή Σχολή, άπεικολ'ίζεται εις τούς λόγους του Σκαρλάτου Βυζαντίου, πού 
περιγράφει μέ αληθή περιπάθειαν τον χώρον. «Θέσις αθόρυβος καί μεμονω¬ 

μένη, γράφει, δάσο; πλησίον μυστηριώδες. . ., ϋδθ)ρ κρυστάλλου παντός διαν- 

γέστερον, ευρυχωρία τον περιβόλου, άσφαλίζονσα τό κατάστημα από των 
πνρκαϊών, άπαντα ένί λόγω έδικαιολόγουν την της τοποθεσίας εκλογήν, 

προς οικοδομήν καταλληλότατου Μουσών τεμένους... *Ω τών ημερών εκεί 
νων, δτε εκατοντάδες νέων, όλων έκλελεγμενών, έφιλοσόφουν ή διελέγοντο 
ή εποίουν ή έμελάτων υπό τάς δροσερός τών πτελεών καί φιλυρών σκιάς, περί 
κενού καί στοιχείων καί μετεώρων, άνερεννώντες «τά τε γάς νπένερθε καί τά 
έφνπερθεν». Όταν υπό τον φλοίσβον του κελαρύζοντας νδατος άνέλνον τον 
Θονκνδίδην ή τον Ενκλείδην ή άπεμιμονντο τον "Ομηρον καί τον Ενριπίδην. . . 

1. Ώς γνωστόν, ό Κοραής τό πρώτον διεκήρυξε τάς γλωσσικός αυτοδ αντιλήψεις 
εις τά Προλεγόμενα της δίτομου έκδόσεοις τών Αίθιοπικών τοϋ Ήλιοδώρου τό 1804, 

τονίζων δτι ή παιδεία ήτο ή βάσίς τής πνευματικής άναστάσεως τοϋ έθνους, θά ήνοιγε 
δέ τον δρόμον διά τήν πολιτικήν του άποκατάστασιν. Συναφώς βλ. διά μακρών Άπ. Β. 

Α ασκαλάκη, Ό "Αδαμάντιος Κοραής καί ή έλευθερία τών Ελλήνων, Άθήναι 1965, 

σελ. ιδίμ 202 κέξ. και τοΟ αότοϋ, Κοραής καί Κοδρικας, Άθήναι 1966, σελ. 101. κέξ. 
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Πόσοι άρα άναπολονσιν ακόμη ταντας Ποσοι επεζησαν δηλ.ονοτι εκ τών 
μαθητών τον Κουρούτζεσμε εις τάς ημέρας εκεινας, ημέρας του εαρος τής 

ζο)ής;» ι. 
Νοσταλγός τών καλών ήμερων τής πνευματικής ζωής τής Σχολής 

και τής ΚΠόλεως ό συγγραφεύς ούτος και λάτρις τού τόπου και τής παι¬ 

δείας όργανωτής, δικαιούμενος νά φέρη τον τίτλον τού διδασκά?ι,ου τού 
Γένους, δεν άρκεΐται εις τήν λυρικήν περιγραφήν τού χώρου, αλλά μετά 
τό πλαίσιον μάς εισάγει εις τό εσωτερικόν τής γεραράς Σχολής, δπου 
μάς χειραγωγεί εις άναγνώρισιν τών σημείων, επί τών οποίων υπάρχουν 
τά Αποτυπώματα τής γενομένης στροφής. Εδίδαξαν, λέγει, ό Προίίος, ό 
Κούμας, ό Λογάδης, ό Δούγκας. Εκεί παρεδόθησαν πρώτον ή Πειραμα¬ 

τική Φυσική, τά ύψηλά Μαθηματικά, ή ακροαματική Φιλοσοφία. Και 
προσθέτει δτι «ή Σχολή κατηργήθη, όφοϋ παραμεληθεϊσα μετά την ελληνι¬ 

κήν παλιγγενεσίαν άνεζωπνρήθη επί μακρον προ τινοον ετών και η διαλνσις 
αυτής συνδέεται μέ λνπηρά,ς αναμνήσεις, το δε ονομα τον Μονρονζη μενει 
καί διαμένει μέχρις οτου διαμένει και η Ελληνική Ιστορία». Οι λόγοι του 
έχουν μεγαλυτέραν άξίαν, διότι καί καλός μαθητής τής Σχολής ύπήρςε 
καί εις τό έξωτερικόν έσπούδασε. ΔΓ δ είναι προϊόν οξείας παρατηρήσεως 
ή διαπίστωσίς του, δτι «οι πλεΙστοί τών διδασκάλων ημών, είρήσθω δέ καί 
ημών αυτών, άπ αυτής (τής Σχολής) ηρνσαντο τα πρώτα συστηματικωτερας 

όπωσοϋν έκπαιδενσεως νάματα». 

Ποίαι ήσαν αί παιδευτικαί προθέσεις Δωροθέου τοϋ Πρωίου μαρτυ- 

ρεΐται άπό περικοπήν έπιστολής αυτού προς τήν αδελφότητα τών Ζωσι- 
μάδων, ύπό ημερομηνίαν 29 Νοεμβρίου 1804. Έγκωμιάζων ό λαμπρός δι¬ 

δάσκαλος τό ζωηρόν έμπρακτον ενδιαφέρον τών παλαιών του φίλων διά 
τήν πνευματικήν άναγέννησιν τοϋ Γένους, τονίζει τό χρέος δλων τών απαν¬ 

ταχού πεπαιδευμένιον «εις το νά εύκολωνουν οσον το δυνατόν κατα την ευρω¬ 

παϊκήν μέθοδον τήν πρόοδον τής παιδείας και να σνντριψονν τας πολυχρο¬ 

νίους άλώσονς τών παιδαγωγικών προλήψεων, αιτινες εκρατονν την Ελλαδα 
μέχρι τοϋδε εις αμάθειαν» 2. Περαιτέρω, άναφερόμενος ό ίδιος εις τήν 6ην 
Ιουνίου 1804, όπότε ή Σχολή Κουρούτζεσμε ήνοιξε τάς πύλας της, ηΰχετο: 

«είθε εκείνη ή ημέρα νά καταστηθή ή εποχή τής τών επιστημών άναγεννή- 

σεως έν τή 'Ελλάδι» 3. Εις περίπου σύγχρονον έπιστολήν του προς τόν 
Κοραήν (30 Νοεμ. 1804) ό Πρώιος έγραφεν δτι ήρχισε μετά προθυμίας νά 
διδάσκη δημοσία τήν Φιλοσοφίαν, «ενώ εις κανένα άλλο μέρος τής 'Ελλά- 

1. Σκαρλάτου Βυζαντίου, Ή Κωνσταντινούπολή, τόμ. Β', Άθήνησιν 

1962, σελ. 108- 109. 

2. Εράνισμα., σελ. 208β. 

3. Αύτόθι, σελ. 209α. 
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<5ος ούδέν έτερον υπήρχε πάρεξ ή Γραμματική και ολίγα τινά Μαθηματικά 
τον Μπαλάνον και τά Φιλοσοφικά τον Βλεμμύδον και τον Κορνδαλλέως», 

προσθέτων δτι ό πρΐγκιψ Δημήτριος Μουρούζης «καθήρας τήν παλαιάν εκεί¬ 

νην τής ΚΠόλεως Σχολήν και άγαγών έφ όσον ο ιόν τε τήν μέθοδον έπι τό 
ενρωπαΐκώτερον άνήγειρε γνώμη παντός τον Γένους νέαν Σχολήν εις εν των 
τής ΚΠόλεως προαστίων, Κονρουτσεσμέν καλονμενον» Τήν διεύθυνσιν τής 
Σχολής ακων άναλαβών ό Πρώιος λέγει δτι «έχει χρείαν ευρωπαϊκής προσ¬ 

τασίας καί ερμηνείας και σνναποκρίσεως», δι’ ο έζήτει από τον Κοραήν συμ- 

παράστασιν διά τοιούτων: «άντιλαβον τοίνυν, *Ελλήνων άριστε’ όδς φιλογε- 

νεϊς σνμβονλάς καί μακρόθεν, όπως καταρτίσοψεν τήν νέαν ταύτην σχολήν» 1 2. 

"Οτι ό πνέων νέος άνεμος έστέφετο διαρκώς υπό επιτυχίας ύπάρχουν 
μαρτύρια πιστά. ΕΙς επιστολήν των έπιτρόπων τής Σχολής προς τον 
Κρίτζσκην από 14 Απριλίου 1805 περιέχονται τά έξης άξιοσπούδαστα: 

«Σήμερον ή 3Εκκλησία, ή Σύνοδος, οι Οικουμενικοί Θρόνοι καί δλον τό Γένος 
των Ρωμαίων γνωρίζει διά πάγκοινον Πατριαρχικήν Σχολήν τον Γένους ταν¬ 

την τήν κατά τον Κονρουτσεσμέν. Εϊδομεν όλοι καί έκαταλάβομεν ότι εδώ γίνε¬ 

ται ή περισσότερα προκοπή, καί οί άλλοι μακαριότατοι πατριάρχαι οι ευρισκό¬ 

μενοι ενταύθα, καθώς ό 3Αντιόχειας καί ΓΙεροσολύμων, έγραψαν εις τούς Θρό¬ 

νους αυτών διά νά έλιθωσι τέσσάρες διάκονοι *Άραβες εγκρατείς τής Ιδίας 
αύτών γλώσσης, διά νά σπουδάσωσι τά 'Ελληνικά, τά Φιλοσοφικά καί Θεο- 

λιογικά καί νά έξαποσταλονν μετέπειτα Ιεροκήρυκες εις έκείνας τάς επαρχίας, 

όπου δεν λαλοϋνται τά ρωμαϊκά. Τό αυτό φροντίζουσι νά κάμουν καί διά τους 
Άλβανίτας καί Βουλγάρους καί 3Αρμενίους ορθοδόξους, από κάθε γένος δύο 
ιερωμένοι νά σπονδάζωσιν εδώ άνεξόδως καί έπειτα νά χειροτονούνται παρά 
τον πατριάρχου Ιεροκήρυκες καί νά έξαποστέλλωνται εις τά ίδιά τους γένη, 

διά νά κηρύττουν τον λόγον τ ον Θεόν» 8. 

Διά τών ανωτέρω πιστοϋται δτι δΓ άλλην μίαν φοράν ό Ελληνισμός 
εύεργετεΐ και τούς λοιπούς υποδούλους λαούς τής Βαλκανικής. ”Ας ση- 

μειωθή δέ δτι αί έντός τής ΚΠόλεως κρατουσαι συνθήκαι ύπό τό άγρυπνον 
βλέμμα τών κρατούντων δεν ή σαν εύνοϊκαί. Ή ύπερνίκησις τών δυσχε¬ 

ρείων έπετυγχάνετο διά παντός προσφόρου μέσου, προς έξουδετέρωσιν 

1. Εράνισμα.σελ. 211 -212. Αί φράσεις αΰται δικαιώνουν καί τοϋ Σκαρλάτου 
Βυζαντίου τήν περί Μουρούζη γνώμην. "Αλλως τε είδομεν ανωτέρω, πώς ό Μουρούζης 
δι’ έλιγμών κατώρθωνε νά καθησυχάζη τήν καχυποψίαν τών Τούρκων, εύνοών πάντοτε 
τήν φιλελευθέραν στροφήν τών έκπαιδευτικών πραγμάτων. Συναφώς βλ. Παράρτημα, 

Τουρκικά έγγραφα, άριθ. 3,4, 5, 6 καί τά έπ’ αύτών σχόλια Γ ενναδίου, μητρ. Ηλιου¬ 

πόλεως, Ή έν Κουρούτζεσμε Μεγάλη τού Γένους Σχολή, «Όρθοδοξία», τόμ. ΙΔ' (1939), 

σελ. 368-370. 

2. Εράνισμα..., σελ. 212α. 

3. Αυτόθι, σελ. 222β. 
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και τού διεφθαρμένου περιβάλλοντος τής άνωτέρας κοινωνίας, διότι «δια- 

βολή σκότιος εϊχεν εις τήν εξουσίαν υποβάλει τήν υποψίαν, οτι νπο το 
όνομα τον σχολείου βνσσοδομεϊται γυμναστήριον τον *Αρεως» ι. Ύπό τάς 
συνθήκας αύτάς ούτε φύεται ούτε βλαστάνει έλευθέρα παιδεία καί τό συντη¬ 

ρητικόν πνεύμα μέ τήν μόνιμον μάλιστα άπειλήν τών δυναστών δεν υποχω¬ 

ρεί προ τών διασταυρουμένων εξ Εύρώπης ρευμάτων τών νέων ιδεών. Αλλ 
ή ψυχική άντίστασις του Πρωίου ήτο πείσμων. ΓΗ πολύμορφος και πολυ¬ 

χρόνιος πολιτική τής βασιλενονσης, έγραφε τό 1805 εις Βενιαμίν τον Αέ- 

σβιον, δεν ήδυνήθη νά μεταβάλη τά ήθη μον δύσκολων εις μίαν κινέζικην 
βαφήν νά έξασπρίση» 2. Πόθος τοϋ άνδρός ήτο «νά μεταβληθή έντός ολί¬ 

γου εις ευρωπαϊκήν 3Ακαδημίαν ή νέα Σχολή», μέ τήν συμπαράστασιν 
παντός δυναμένου, ως έγραφε τήν 1 Σεπτεμβρίου 1805 προς τον ήγεμόνα 
τής Ούγκροβλαχίας Κωνσταντίνον Ύψηλάντην 3. Οΰτω μέ τάς έγγενεΐς 
δυνάμεις τοϋ Ελληνισμού έσφυρηλατεΐτο τό φρόνημα τής νεότητος και ή 
πραγματοποιηθεΐσα στροφή εις τό πνεύμα έχάρασσε νέον δρόμον, ήνοιγε 
τάς πύλας προς τήν γνώσιν καί τήν νοσταλγίαν προς τήν έλευθερίαν, έχα- 
ΛΓίντ'ήηι/'ο τΑ\» 'ΤΓΛίΡΐΊΐΐίΎτινον Βίον τπΓί έΟυοιν* άηνοιιενου του ΙΘ αιώνοε 

2. Η ΚΙΒΩΤΟΣ. Καρπός τών εύγενών άντιλήψεων και τών αγώνων 
τοϋ Δοοροθέου Πρωίου είναι ή άπόφασις νά συντάξουν ειδικοί έκ τών κόλ¬ 

πων τής Μεγάλης Σχολής καί νά έμφανίσουν διά τοϋ τύπου έν δσον τό 
δυνατόν τέλειον καί άρτιον λεξικόν τής αρχαίας ελληνικής γλώσσης, 

δπερ πλήν τής χρηστικής άποστολής αύτοϋ χάριν τών τροφίμων τής Σχολής 
έμελλε νά καλύψη μίαν εθνικήν ανάγκην εμφανή. Τό θέμα είχε συλλάβει 
ένωρίς ό Πρώιος μετά τών συνεργατών του, αλλά μόλις τήν ιδέαν έπικαί- 
ροις καί προθύμως έρριψεν ή αύταδελφότης τών Ζωσιμάδων έσπευσε νά 
τήν υιοθέτηση ό ευφυής σχολάρχης, νά όργανώση τήν σύνταξιν και νά 
προετοιμάση τήν έκδοσιν. Πρόκειται διά τό Λεξικόν, πού προσφυώς ώνο- 

μάσθη Κιβωτός τής Ελληνικής Γλώσσης 5. 

1. Σκαρλάτου Βυζαντίου, ένθ’ άνωτ., σελ. 108. 

2. Εράνισμα..., σελ. 2ΐ4β. 

3. Αύτόθι, σελ. 242α. 
4. Β. Α. Μ υ σ τ α κ ί δ ο υ, Σύντομος ιστορική έκθεσις περί τής Μεγ. τοΰ Γένους 

Σχολής. Κατάλοιπα (παρά τή Εταιρεία Βυζ. Σπουδών), τόμ. ΠΟΙΚΙΛΑ 2, σελ. 641, δπου 
ό σ. όποστηρίζει ότι ή Σχολή εϊχεν άρχίσει «προσπελάζουσα τοΐς έν τή Έσπερίςι γυμνα- 

σίοις» καί ότι διά τής διδασκαλίας μαθημάτων κύκλου εύρυνομένου διαρκώς — στοι¬ 

χειώδη Μαθηματικά, Τστορία, Φυσική, Λατινική και Γαλλική γλώσσα — «παρεσκευά- 

ζοντο διά τής έν πανεπιστημίοις τής Εσπερίας έκπαιδεύσεως νέων κατάλληλοι προς 
διδασκαλίαν τών μαθημάτων διδάσκαλοι». 

5. Σχετικώς βλ. τό μελέτημα Τάσου ’ΑΘ. Γριτσοπούλου, Ή Κιβωτός 
τής Ελληνικής Γλώσσης, «Άθηνά», τόμ. Ο' (1968), σελ. 223 κέξ. 
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Ή φέρουσα την πρότασιν των Ζωσιμάδων περί του Λεξικού προς τήν 
Πατριαρχικήν Σχολήν έπιστολή χρονολογείται από 21 Όκτωβρίου 1804. 

ΔΓ αύτής έξεφράσθη ή γνώμη, αί λέξεις «να διασαφηνίζονται εις τό άπλονν 
τής 6)μιλημένης γλώσϋης μας». Προς τούτο φρόνιμον ήτο νά ληφθή ώς 
βάσις ή καθημερινή όμιλία τής ΚΠόλεως, όταν δέ θά ήγετο είς πέρας τό 
έργον, νά συνταχθή και εν Αντίστροφον λεξικόν, δη λ τής νεωτέρας γλώσ- 

σης. Μέ τήν πρόθεσιν των χορηγών ό Πρώιος είχε θαυμασίαν ένίσχυσιν, 

διά νά προβάλη εν έπιστημονικής σημασίας έπίτευγμα τής Σχολής. Και 
εσπευσε μ5 ενθουσιασμόν νά θέση τάς βάσεις τής έργασίας. 

Έν πρώτοις τρεις λογίους και διδασκάλους μεθ5 ικανής παιδείας ώνό- 

μασε δι* ιδιαιτέρου ψηφίσματος τής Σχολής «μέλη τον έν Βνζαντίω μεγάλου 
και κοινού τον Γένους Μουσείου», ώστε τό έργον νά λάβη Ακαδημαϊκόν 
χαρακτήρα. Ήσαν ούτοι οι Νεόφυτος Βάμβας, ό Χίος, Παΐσιος Καρα- 

πατας, ό Πάτμιος, άμφότεροι μαθηται του σχολάρχου, και Νικόλαος Αο- 

γάδης, ό εκ Κορίου τής Βιθυνίας. "Υστερα προσετέθησαν άλλοι τρεις 
συντάκται, 'Ιλαρίων ό Σιναΐτης, Κωνστ. Ψωμάκης και Ιωάννης Λεοντό- 

πουλος1. Συνεκεντρώθησαν λεξικά γνωστά και άγνωστα, έκδεδομένα και 
χειρόγραφα παλαιοτέρων διδασκάλων, αρχαίοι συγγραφείς και άλλα βοη¬ 

θήματα καί έρρυθμίσθη ό τρόπος τής έργασίας, μέ Αρχισυντάκτην άνδρα 
λίαν έμπειρον καί ίκανώς πεπαιδευμένον, άποτελοϋντα τήν παλαιάν φρουράν 
τής Σχολής, τον μητροπολίτην Κυζίκου Ιωακείμ, βοηθούμενον καί από 
τον αρχιδιάκονον αύτοΰ, έπίσης εύπαίδευτον, τον Γερμανόν, γνωστόν βρα- 

δύτερον ώς μητροπολίτην Παλαιών Πατρών, τον πρωτεργάτην τής Έπανα- 

στάσεως. Ό Κοραής προσέφερε πολυτιμοτάτας όδηγίας, καίτοι παραλλήλως 
κατέκρινε τήν πρωτοβουλίαν, ώς λίαν επικίνδυνον. Γενικώς είπεϊν, μετ 
ενθουσιασμού άνελήφθη τό έργον καί οί συντάκται είργάζοντο έντατικώς. 
Ή αύταδελφότης των Ζωσιμάδων κατέβαλε πάσας τάς δαπάνας τής 

συντάξεως τής Κιβωτού, ήτοι αμοιβήν των συντακτών καί των άντιγρα- 

φέων, τήν άξίαν τοϋ χάρτου τής συντάξεως καί αντιγραφής, τό ύψος των 
οποίων άνήλθεν εις 15.000 γροσίων. Ένφ πρόθεσις των χορηγών ήτο νά 
έκτυπωθή τό Λεξικόν δι* εξόδων των καί ένφ τό Λεξικόν ήτο εγκαίρως 
έτοιμον, δεν ήχθη είς τήν κατάλληλον ώραν είς τά τυπογραφεία. Ναι μεν 
ό Αναστάσιος Ζωσιμας άπέθανεν ένωρίς (1805) καί ό Δωρόθεος Πρώιος 
καταλαβών μητροπολιτικήν έδραν ήναγκάσθη ν’ άποσυρθή άπό τήν Σχο¬ 

λήν, οι συντάκται όμως έφερον είς πέρας τήν Αποστολήν αυτών καί παρέ- 

δωκαν ολόκληρον τό έργον. Μετά τον θάνατον του Κυζίκου Ιωακείμ, 

έκρίθη ότι τό θεωρούμενον έτοιμον Λεξικόν έχρειάζετο άνακάθαρσιν 

1. Εράνισμα..., σελ. 229. Έν συνεχεία ώνομάσθησαν μέλη τοϋ Μουσείου καί 
οί άλλοι διδάσκαλοι τής Σχολής. 
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καί άναθεώρησιν, τήν έργασίαν δέ αύτήν έφερεν είς πέρας ό Ν. Λογάδης. 

Προλογίζων ό 'Ιλαρίων Σιναΐτης υπάγεται ότι «όπως έν τή τον Νώε (κι- 
βωτφ) έναπέκλειστο και διεσώθη παν τι, οντω καί έν αυτή έχει κλεισθή πάσα 
φωνή των προγόνων καί μέθοδος τής καλλιέπειας. . .». 

Τό 1816 ή Κιβωτός ήτο έτοιμη. Άνεκοινώθη ή έπικειμένη έκδοσις 
καί έκλήθησαν νά προεγγραφουν συνδρομηταί. Κατά τής Προκηρύξεως 
έβαλλον πολλοί, σφοδρότερον δέ ό Κοραής. Παρά ταϋτα έκ τοϋ Πατρι¬ 

αρχικού Τυπογραφείου έξεδόθη είς μέγα σχήμα ό Α' τόμος τής Κιβωτού 
έκ σσ. 763 (+ 10 έν αρχή), περιλαμβάνων τά μέχρι τέλους του στοιχείου 
Δ λήμματα. Μετά τοϋ τόμου τούτου συναπαρτίζεται καί έτερον τμήμα τοϋ 
Λεξικοϋ έκ σσ. 90, άνευ ένδείξεως τόμου Β', περιλαμβάνον έκ τοϋ στοι¬ 

χείου Ε τά μέχρι καί τοϋ ρ. έκφροντίζω 1. Οΰτω δέν ώλοκληρώθη ή έργώδης 
προσπάθεια. Ενδιαφέρει νά σημειωθή ότι κατεστράφη μέν τό Τυπογρα- 

φεΐον τοϋ Πατριαρχείου καί έμεινεν έλλιπής ή έκδοσις τής Κιβωτού *, τό 
ύπόλοιπον τμήμα όμως αύτής δέν έχάθη, διότι τό χειρόγραφον άπόκειται 
εις τήν Πατριαρχικήν Βιβλιοθήκην ΚΠόλεως. 

3. Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. "Ανθρωπος των γραμμάτων καί τής έπιστήμης 
ό Πρώιος άντελήφθη άπό τής πρώτης στιγμής τής σχολαρχίας του ότι παρα¬ 

πλήρωμα τής Σχολής έμελλε νά άποβή ή βιβλιοθήκη αυτής. Καί μεταξύ 
τών μέτρων πού προκαταβολικώς έλαβεν, ώρισεν ένα μαθητήν τής Σχολής 
ώς βιβλιοθηκάριον, ούτος δέ ήτο ό έκ Χίου Παντολέων Φράγκιάδης, ό 
καλός έπειτα διδάσκαλος, ώς έχομεν ΐδει. Έκτοτε έντατικαί ύπήρξαν 
αί ένέργειαι τοϋ Πρωίου, ν’ άποκτήση ή Σχολή πλουσίαν βιβλιοθήκην. 

Τακτικώς παρήγγειλλεν εις Παρισίους προς τον Κοραήν τήν προμήθειαν 
βιβλίων, χρησίμων κυρίως διά τήν διδασκαλίαν τών μαθημάτων, άλλα καί 
προς μόρφοισιν διδασκάλων καί τροφίμων. "Οταν άνελήφθη ή προσπάθεια 
τής Κιβωτού, ή εισαγωγή βιβλίων ηύξήθη καί έπί τή ευκαιρία έπλουτί- 
ζετο ή βιβλιοθήκη τής Σχολής. 

Μία λαμπρά εύκαιρία ν’ άποκτήση άξιόλογον βιβλιοθήκην ή Μεγάλη 
Σχολή παρουσιάσθη μέ τήν διαθήκην τοϋ Νικηφόρου Θεοτόκη. Ουτος 
κατέλιπε πασαν αύτοϋ τήν βιβλιοθήκην εις τήν μονήν Ίβήρων του ' Αγίου 
"Ορους, ΐνα χρησιμεύση διά τήν έκεΐ συγκεκροτημένην κοινήν του Γένους 

1. Τον πλήρη τίτλον μετά τινων ειδήσεων βλ. Οπό Γκίνη-Μέξα, Ελληνική 
Βιβλιογραφία, τόμ. Α', σελ. 186, άριθ. 1167. Διά μακροτέρων τό θέμα έξετάζομεν εις 
τήν σημειωθεΐσαν μελέτην ήμών, όπου και δείγματα τής έργασίας. 

2. Μ. Γεδεών, Χρονικά, σελ. 242 : «ή έπιχείρησις κατεστράφη μετά τοϋ πα¬ 

τριαρχικού τυπογραφείου, έν φ έξετυποϋτο τό μέγα λεξικόν τούτο». Έν τούτοις έκ τοϋ 
Πατριαρχικοϋ Τυπογραφείου γνωρίζομεν έκδοθέντα έργα καί τό 1820 καί τό 1821. Γ κ ί- 
ν η - Μ έ ξ α, ένθ8 άνωτ., τόμ. Α', σελ. 193 κέξ., άριθ. 1205, 1213, 1284, 1285, 1314. 
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Σχολήν. Έξ άναφορας τής Μεγάλης Σχολής άπό 15 Όκτ. 1804 πρ5ς τό 
Πατριαρχεΐον πληροφορούμεθα δτι έκ σχετικών είδήσειον ή βιβλιοθήκη 
Θεοτόκη εί ρίσκετο «παρερριμμένη έξ απειροκαλίας έν παραβύστω που ενός 
μοναστηριού, βρώσι.ς αητών και παρανάλωμα». ΔΓ δ ύπεβάλλετο ή παρά- 

κλησις νά έγκριθή ή μεταφορά τής βιβλιοθήκης ταυτης εις ΚΠολιν χάριν 
τής Μεγάλης Σχολής λ Φαίνεται δτι όμου μετά τής γραπτής άναφορας 
έγένοντο και άνάλογα διαβήματα, συνεπείς τών οποίων ήκολούθησαν 
άντίστοιχοι ένέργειαι προς τό "Αγιον Όρος, δπου ευρισκόμενος ό πρφην 
ΚΠόλεως Γρηγόριος Ε' έχρησιμοποιήθη καταλλήλως. 
Ή Πατριαρχική Σύνοδος άπευθυνθεΐσα προς τον σχολάζοντα Γρη- 

γόριον Ε' έζήτησε νά ιρροντίση πλησίον τών μοναχών Ίβηριτών, νά έκτε- 

λεσθή συνοδική άπόφασις περί μεταφοράς τής βιβλιοθήκης Θεοτόκη είς 
τήν Σχολήν Κουρούτζεσμε. Έπί τής παραγγελίας ταύτης, μή σωζομένης, 

ό Γρηγόριος άπήντησε τήν 11 Άπριλ. 1805 ότι έπεισε τούς μοναχούς «δπως 
ενγνωμόνως έγκρίνωαί τε και νπακονσωσι εις τήν τής 'Αγίας Εκκλησίας 
προσταγήν». Ώς έν συνεχεία γράφει, ή βιβλιοθήκη Θεοτόκη έμπεριείχετο 
εις 9 σεντούκια, ταυτα δέ έπιμελεία αύτοΰ ήνοίχθησαν καί κατεγράφησαν 
τά βιβλία, μεθ’ δ άποστέλλονται εις βασιλεύουσαν1 2. Ή Πατριαρχική 
Σύνοδος ευχαριστούσα αναγγέλλει προς τον Γρηγόριον τή 15 Μαΐου 1805 

δτι παρελήφθη ή βιβλιοθήκη Θεοτόκη καί «έναπετέθη παραχρήμα εις έν 
τώ Κονροντζεσμέ Πατριαρχικήν καί κοινήν τον Γένους Σχολήν». Παραλ- 

λήλως έγνώρισε καί προς τούς Ίβηρίτας ή Σύνοδος τά αυτά 3, 

Αλλά διά τήν μεταφοράν έξ “Αγίου "Ορους τής βιβλιοθήκης Θεοτόκη 
είχε σοβαράς άντιρρήσεις ό εκτελεστής τής διαθήκης του Νικηφόρου άρχων 
Μωυσής Κρίτζσκη καί τούτο διεμήνυσε πλέον ή άπαξ προς τούς έφορους 
τής Σχολής, «παρακαλών ένθέρμως νά μή γένη ή μεταφορά», άλλά «νά 
διαμένη απαρασάλευτος καί αψανστος είς τήν μονήν ’Ιβήρων, έως δτου νά 
άποκατασταθή ή έκει σχολή» (5 Ίουν. 1805) 4, βραδύτερον δέ άπειλών διά 
τών φράσεων «έχω χρέος άφενκτον νά κινήσω πάντα λ.ίθον είς τό νά δια- 

τεθή (ή βιβλιοθήκη) κατά τήν διαθήκην του» καί ζητών «νά έπιστραφή ή 
βιβλιοθήκη σώα καί άνελάιπής» (19 Όκτ. 1805) 5. Άλλά τά γενόμενα ούκ 
άπογίνονται. Τήν βιβλιοθήκην Θεοτόκη ή Σχολή ώς άπόκτημα σπουδαΐον 
έχρησιμοποίει έφεξής, ή τύχη της όμως κατά τάς διαφόρους καταδρομάς 
δεν ύπήρξεν άνεπηρέαστος άπό τήν καθ’ δλου ζωήν τής Σχολής. 

1. Εράνισμα..., σελ. 206 - 207. 

2. Αυτόθι, σελ. 232-233. 

3. Αυτόθι, σελ. 233 - 234. 

4. Αύτόθι, σελ. 234-235 ή έπιστολή. 

5. Αύτόθι, σελ. 249 - 251 (έπιστολή μακρά). 
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4. ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ. Έν τέταρτον αίώνος καλύπτει είς τήν Πατριαρχικήν 
Σχολήν Σέργιος ό Μακραίος λήγοντος τού ΙΗ' αίώνος με τήν παρουσίαν 
του, τήν διδασκαλίαν του καί τό έν γένει έργον του. Έπ’ αύτοΰ έσημειώθη 
ή κάμψις καί μετ’ αυτόν ήκολούθησεν ή μεταφορά είς Κουρούτζεσμεν καί 
ή άναδιοργάνωσις. Αποτελεί επομένως ό Μακραίος τον τελευταΐον διδάσκα¬ 

λον τής συντηρητικής παρατάξεως λ 
Ή Σχολή Κουρούτζεσμε άποτελεϊ έξόρμησιν νέαν καί δή μέσα άπό 

τήν καρδίαν τής όθωμανικής αυτοκρατορίας. Τό σύνθημα τού Πρωίου διά 
περισσοτέρων παιδείαν έγενικεύθη καί με τήν άνατολήν τού ΙΘ' αίώνος ή 
άνασυγκροτηθέντα τά άνά τήν υπόδουλον Ελλάδα λειτουργοΰντα σχολεία 
προσηρμόσθησαν είς τά αιτήματα τών νέων καιρών ή ίδρύθησαν νέα καί 
έξηκολούθουν νά Ιδρύωνται καί εις μικράς άκόμη κώμας καί άπόμερα χωρία. 

Ή γνωστοτάτη έγκύκλιος Γρηγορίου Ε' (Σεπτ. 1807) υπήρξε μία έντονος 
παρακίνησις προς γενίκευσιν τής παιδείας άνά τήν επικράτειαν. «Πώς 
<5’ άν τις τάς γραφάς έρεννήσειε — έρωτα ό πατριάρχης —, μή τφ τής παι¬ 

δείας θειοτάτω οδηγούμενος καί έλλαμπόμένος λνχνω;». ΔΓ δ παραγγέλλει : 

«προθυμηθήτε ζήλογ ένθέω είς τό σνστήσαι καί άποκαταστήσαι κοινά σχολεία 
τών ιερών γραμμάτων καί φροντιστήρια τών ελληνικών μαθημάτων κατά 
χώρας καί τόπους αρμοδίους, δσοι ούκ ευπορείτε έν τή πατριόι υμών καί 
ούκ έχετε τοιοντον κλέος, ινα έπιδιδώσι καί προκόπτωσι τά τέκνα υμών καί 
οι αύτόχθονες καί οι έξ άλλοδαπών φοιτώντες καί βουλόμενοι μαθητεϋσαι, 
σννιστώντες καί διοριζόμενοι διδασκάλους έπιμελεϊς εις έκπαιδενσίαν καί μά- 

θησιν καί χρηστοήθειαν τών διδασκομένων μαθητών. . .»2. 

Άλλά τήν έκπαιδευτικήν πολιτικήν Γρηγορίου τού Ε' χαρακτηρίζει 
αύτή ή υπό τού ίδιου μεταφορά εις τό άπλούστερον πατερικών κειμένων. 

Έξ άλλου ό Γρηγόριος διά πράξεως αύτοΰ άναδιωργάνωσε τό Πατριαρχικόν 
Τυπογραφεΐον διά συμφωνίας (1 Μαρτ. 1820) μεταξύ Μ. Εκκλησίας, τήν 
όποιαν έξεπροσώπουν οι μητροπολΐται Εφέσου Διονύσιος, Νικομήδειας 
Αθανάσιος, Χαλκηδόνος Γρηγόριος καί Θεσσαλονίκης Ιωσήφ, καί μελών 
«τής τυπογραφικής κοινωνίας», ήτοι τών Γεωργίου Μαυροκορδάτου, 

Στεφάνου Βογορίδου, Δημητρίου Ίωάννου Νικίδου, Ίωάννου Φάχρη καί 
Αλεξάνδρου Άργυράμου. “Ως άναιρέρεται, έπί πενταετίαν έλειτούργει 
τό συσταθέν τυπογραφεΐον διά τής συντροφιάς Κορεσίου - Άργυράμου καί 
έξεδίδοντο βιβλία, καθώς καί ή Κιβωτός τής “Ελληνικής Γλώσσης, ήδη 
όμως άποσυρθέντος τού Κορεσίου συνεστήθη νέα συντροφιά («Τυπογρα- 

1. Πατριαρχική Μ. τοϋ Γ. Σχολή, τόμ. Α', σελ. ίδια 439 κέξ. 

2. Ή έγκύκλιος έξεδόθη διά τοϋ «Λογίου Έρμου», 1819, σελ. 113-117. Πρβλ. 

προχείρως Παπαδοπούλου-Άγγελοπούλου» Τά κατά τόν αοίδιμον πρω¬ 

ταθλητήν... Γρηγόριον τόν Ε'..., τόμ. Α', έν ’Αθήναις 1865, σελ. 141-145. 
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φειον Ελληνικόν έν τοΐς Πατριαρχείοις») *. Βιβλία τινά έξεδόθησαν καί 
κατά την περίοδον ταύτην, περισσότερα όμως είχον έκδοθή κατά τό προ- 

ηγούμενον διάστημα1 2. 
'Ως προς τά μαθήματα, πού έδιδάσκοντο εις την Πατριαρχικήν Σχολήν 

κατά την προεπαναστατικήν περίοδον, δεν δυνάμεθα νά όμιλήσωμεν μέ 
ασφάλειαν. Φυσικόν όμως είναι καί επί Προ)ίου καί έπί των διαδόχων αύτοΰ 
νά είχον καταλάβει τήν θέσιν των τά μαθήματα κατά τό σύστημα τού πρώτου 
σχολάρχου, ώστε νά κατοχυρώνεται ή αλλαγή καί νά εύρίσκεται εις διαρκή 
έγρήγορσιν τό πνεύμα. Έξ όσων έλέχθησαν μέχρι τοϋδε μαρτυρεΐται ότι 
δεν διεσπάσθη βασικώς ή προγενεστέρα παράδοσις εις τήν Σχολήν Κου- 

ρούτζεσμε. Επομένως τής παιδείας άπετέλουν βάσιν ή αρχαιογνωσία καί 
τά θεολογικά γράμματα, καθώς καί ή έπίμονος διδασκαλία τής γλώσσης. 

Περισσότερον συστηματική κατέστη ή διδασκαλία τής Φιλοσοφίας. Διά 
των μαθημάτων τούτων έκαλλιεργεΐτο ή γνώσις καί ή έφεσις προς έρεύνας, 
δηλ. αυτή ή επιστήμη αλλά καί ή αρετή. Οι τρόφιμοι όμως ήκουον ήδη 
τώρα καί πολλά Μαθηματικά καί Φυσικά. Διά των επιστημών τούτων ήνοί- 
γοντο όρίζοντες θετικοί καί τό πνεύμα ήτο τοποθετημένον εντός των συγχρό¬ 

νων κατακτήσεων. Πέρα δηλ. τής ξηράς αρχαιογνωσίας, ή γνώσις τού 
συγκεκριμένου διά των αριθμών, ή άφαίρεσις τής μαθηματικής έπιστήμης, 

ό αισθητός κόσμος τής ύλης, τά φυσικά φαινόμενα, ή ερμηνεία των, τό 
πείραμα καί ή έπανάληψις, ή καλλιέργεια τής γνούσεως εύρύτερον, είχον 
ώς αποτέλεσμα τον γενικόν φρονηματισμόν τών νέων, τήν φιλοσόφησιν 
έπί τής ζωής, τήν σύλληψιν τού άπωτέρου νοήματος αυτής καί τήν νοσταλ¬ 

γίαν τής ελευθερίας. "Οσον καί άν έθεωρείτο κίνδυνος απιστίας διά τούς 
νεοφώτιστους ή παρέκκλισις έκ τών παραδεδομένων καί ή άναστροφή μέ 
τάς θετικάς έπιστήμας, ή φωτισμένη μερίς τού Γένους εις τε τήν ΚΠολιν 
καί τά λοιπά πνευματικά κέντρα, βοηθούντων καί τών Φαναριωτών καί τών 
αρχόντων — τού Μουρούζη μάλιστα —, ή κίνησις τής παιδείας καί τού πνεύ¬ 

ματος γενικώς έκινήθη κατά τρόπον άνεξάρτητον τών βουλήσεων τής συν¬ 

τηρητικής Εκκλησίας. Εις τον τομέα τούτον άναμφισβητήτως συνετέλεσε 
μέ άνάλογον, όχι μικρόν, ποσοστόν καί ή Σχολή Κουρούτζεσμε. 

ΤΑΣΟΣ ΑΘ. ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 

1. Ή συμφωνία έκδίδεται ύπό Παπαδοπούλου - Άγγελοπούλου, 

ένθ’ άνωτ., σελ. 174- 179. 
2. Βλ. τάς από τού 1800 έκδόσεις τοϋ Πατριαρχικού Τυπογραφείου εις Γκίνη - 

Μέξα, ένθ’ άνωτ., τόμ. Α\ άριθ. 393, 396 459, 460, 461, 490, 495, 506, 560, 570, 623, 

648 676, 798, 835, 886, 897, 899, 901, 907, 921, 928, 952, 990, 1019, 1075, 1095, 1103, 1106, 

1115, 1116, 1117, 1119, 1120, 1127, 1129, 1134, 1155, 1157, 1167, 1185, 1205, 1213, 1284, 

1285, 1314. Πρβλ. άνωτέρω, σελ. 237 καί ύποσ. 2. 

24 -1 -1969 

ΑΡΧΑΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΜΥΘΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΘΕΜΑ 
ΚΑΙ ΟΙ ΜΥΘΟΙ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ 11391 

Εϊς μνήμην Βεη Εά\νίη Ρεπγ 
χάλκεα αντί χρυσείων 

Πρόσφατον δημοσίευμα τής Κυρίας Νίΐα ΕΐόβηοίβΓ 2 έφερεν εις φώς 
τό κείμενον δύο ενδιαφέροντος αφηγημάτων ή μύθων 3, παραδιδομένων 
διά τού κώδικος ν&ίΐοαηυδ Οτεβουε 1139, φφ. 16015 - 163ρ καί φφ. 163^ - 

165α. Τό κείμενον τούτο, άγνωστον μέχρι τής δημοσιεύσεώς του ύπό τής 
ΕίάεηοΐβΓ, αποτελεί παράφρασιν εις τήν δημώδη δύο αποσπασμάτων έκ 
τού λογίου Στεφανίτου και 5Ιχνηλάτου4. "Εκαστος μύθος φέρει έν τφ 

1. Ή έρευνα διά τήν παρούσαν μελέτην συνεπληρώθη, καθ’ ον χρόνον έτέλουν έν 
άδεία έκ των διδακτικών μου καθηκόντων. Ευχαριστώ τό Αιτιεπςαη Οουηείΐ οί Τεατηεά 
δοεΐείϊεε καί τό Οοιιηοϊΐ οη Κεδεπτοδ εηά Οεοΐΐνε \ΥογΚ τού υηίνεΓδϊίγ οί Οοΐοΐ'&άο, 

τών όποιων ή γενναιόδωρος άρωγή κατέστησε δυνατήν τήν προσωρινήν ταύτην άπο- 

μάκρυνσιν έκ τών διδακτικών μου ύποχρεώσεων. 

2. Ν ί Ε ϊ Ε ί ά ε α ε ΐ ε γ, Δύο μύθοι άπό τον «Στεφανίτη καί Ιχνηλάτη» σέ δη¬ 

μώδη γλώσσα, Ελληνικά, τόμ, 20, 1967, σσ. 430 - 435. 

3. Του όρου «μύθος» γίνεται χρήσις ένταΰθα, ώς καί έν τώ άρθριρ τής Είάεηείεη 
ύπό χαλαρών έννοιαν, άνεξαρτήτως, δηλαδή, τού αν οί ήρωες τών άφηγημάτος είναι ζώα 
ή άνθρωποι, 

4. Διά τών όρων «Στεφάνιτης» ή «λόγιαν κείμενον» άναφερόμεθα εις τήν ύπό 
τού Συμεών Σήθ κατά τόν ΙΑ' αιώνα γενομένην μετάφρασιν τού κειμένου έκ τής αρα¬ 

βικής παραλλαγής τοϋ Ιδη &1 - Μιιςμίία κατ’ εντολήν τού αύτοκράτορος Αλεξίου Α' 

Κομνηνού. Ό πυρήν τής αραβικής παραλλαγής κατάγεται έκ τού σανσκριτικού έργου 
Παντσατάντρα (βλ. κατωτέρω, σ. 243, ύποσημ. 3 και 4 ώς καί σ. 250, ύποσημ. 1).Έκτος τής 
μεταφράσεως τού Συμεών σώζεται καί παλαιοτέρα μετάφρασις παραδιδομένη μόνον έν 
μέρει καί δι’ ενός κώδικος (οοόεχ Οταεοιίδ 397 τής ΡΐετροΓί Μογ£3Π ΕώταΓγ τής Νέας 
Ύόρκης). Περί τής παλαιοτέρας ταύτης μεταφράσεως, ή όποια δεν έπέδρασεν έπί τής 
μεταγενεστέρας, βλ. κυρίως Ε1 ί η ο γ Η α 5 δ ε 1 ιυϊ 3 η, Α ΡΓ&βηιβηί οί ΚαΙΠπΙι αηά 
ΟίΓηη&Ιι, έν τή ύπό Κίτδορρ καί $Πν3 Ε&1<ε έκδοθείση σειρά δΐικύεε 3ΐκ1 Οοεαηιεηίδ, 
άρ. 10, Εοιιάοη 1938, ένθα έκδίδεται καί τό κείμενον. Προσφάτους έγένετο έκδοσις συντε- 

' τμημένης συντάξεως τοϋ κειμένου τής μεταφράσεως τού Συμεών Σήθ ύπό Ε 3 γ 8 - Ο 1 ο ί 
8.)όδεΓ§ [ή εισαγωγή καί τά σχόλια έν γερμανική μεταφράσει ύπό Ηπιΐδ - ΟεοΓ§ 

Κίοΐϊίει·], δίερδπηίίεδ υπό ΙοήπείΗίεδ : ϋί)6ΓΐΐείεΓυη§5§6δοΗϊο1ιΐ6 απά Τεχί, έν τή σειρά 
Αοί3 υηΐν6Γδίί3ίίδ ΌρδΕίίαΐδίδ : δΐυάώ Οταεοδ υρδ3ϋεηδΪ3, άρ. 2, δΐοοίίΐιοίηι - ΟόΐεόοΓ§ - 

υρρδαΐ3 1962. Πληρεστέρα σύνταξις τοϋ κειμένου έξεδόθη ύπό V ΐ ί I ο γ ί ο Ρυπίοοΐ, 

Στεφανίτης καί Ιχνηλάτης, ηιΐδίίΓΟ Γεεεηδϊοηϊ άεΐΐα νεΓδΐοηε £Γεοα άεΐ Κΐΐεή Κ3ΐί]3ΐι 

Έπετηρίς 'Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, "Έτος ΑΈ' 16 
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χειρογράφω ιδίαν επιγραφήν, τηρουμένην και έν τη έκδόσει, ό μέν πρώ¬ 

τος Περί τον Πονηρού καί Όκνηρον, ό δέ έτερος Περί τον Πραγμα- 

τεντον, Ή Ν. Εΐάοηβίετ έξέδωκε τό κείμενον έπιμελώς και μετά πολ¬ 

λών χρησίμων καί διαφωτιστικών παρατηρήσεων καί υπέδειξε τούς 
κλάδους έκείνους τής χειρογράφου παραδόσεως του λογίου κειμένου, 

εις τούς οποίους δυνατόν νά ένταχθή ενδεχομένως καί τό πρότυπον τού 
παραφραστοΰ λ 
Ή παραλλαγή τής ΕϊόεηεϊοΓ παραδίδεται μόνον διά του ανωτέρω μνη- 

μονευθέντος χειρογράφου, καταλεγομένου μεταξύ των μή περιγραφέντων 
εισέτι εις τήν δημοσιευομένην σειράν καταλόγων τής Βατικανής Βιβλιο¬ 

θήκης. Έν τφ χειρογράφφ καταλόγφ τής αυτής Βιβλιοθήκης 2, σημειοϋ- 

ται ή άρχή. των δύο αποσπασμάτων, χωρίς όμως νά συσχετίζωνται ταΰτα 
προς μύθους του Στεψανίτον. Περιγραφήν του κωδικός έδημοσίευσεν ό 
Σπυρίδων Λάμπρος3, ό όποιος, άν καί παρετήρησε τήν ΰπαρξιν 
έπιγραφών δι’ ερυθρών γραμμάτων ύπεράνω των αποσπασμάτων, έν τού- 

τοις έξέλαβε τούς μύθους ώς συνέχειαν τού προηγουμένου εις τον κώδικα 
κειμένου 4. Ό Λάμπρος έχρονολόγησε τον κώδικα εις τον 16ον αιώνα 5, χω¬ 

ρίς όμως νά παρατηρήση τό μετά τό κείμενον των μύθων κωδικογραφικόν 
σημείωμα φέρον τήν άκριβή χρονολογίαν 3 Νοεμβρίου 1540 6. Ή χρονο¬ 

λογική αΰτη ένδειξις αποκαλύπτει, ότι ή παραλλαγή ΕίάεηεϊοΓ είναι πα- 

\ν3 - Οίπιηαΐι ίό άραβικός τίτλος δι’ αραβικών χαρακτήρων], έν τη σειρά Ρυόόΐίοαζίοηί 
άεϋα δοοΐεΐέ Αδϊ&ίΐο& Ιί&ΐί&ηα, άρ. 2, Κοπι& - ΡΪΓοηζε - Τοπηο 1889. Περί τών άλλων 
εκδόσεων του κειμένου βλ. κατωτέρω, σ. 244, ύποσημ. 2. Περί της χειρογράφου παρα- άν|| 
δόσεως τοϋ Στεφανίτου βλ. τάς άνωτέρω μνημονευομένας έκδόσεις καί τήν ήμετέραν 
διατριβήν δίικϋεδ ίη ίΐιε Μαπιΐδοπρί Τπιάίίίοη οί δίοράαηϊίοδ Είΐΐ Ιοίιηείαΐεδ, 
ΙΙΙϊηοίδ, 1960, ένθα παρατίθεται άπασα ή σχετική βιβλιογραφία. 

1. Κατά τήν ΕΐάεηεϊεΓ ή παράφρασις έγένετο είτε έκ τής τρίτης Συντάξειος τοΟ 
κειμένου (Λ κατά τήν ορολογίαν τοϋ δ1οόει·§) είτε έκ τοΰ κλάδου 6 τής γενικής όμάδος ί 
Β (κατά τήν ορολογίαν τοϋ αύτοϋ δ|όόει-§). άϋ 

2. Τάς σχετικός σελίδας τοϋ χειρογράφου καταλόγου έμελέτησα έκ φωτοαντιγρά- ] 

φων. Αιά τήν προμήθειαν αυτών οφείλω χάριτας εις τόν φίλον Καθηγητήν τής Κλασσικής / γ|1 

Φιλολογίας έν τφ Πανεπιστήμιο) τοΰ δώηί Τοιιΐδ, Μίδδουη, κ. ΟΗ3ΐιηςεγ Ρίηοΐι. }';ϊ§ 

3. Σπυρίδωνος Π. Λάμπρου, Σύμμικτα : Δημώδη έλληνικά κείμενα έν 
κώδικι τοϋ Βατικανού, Νέος Έλληνομνήμων, τόμ. 1, 1904, σσ. 372- 373. 

4. Τοϋ Συναξαρίον τον Σπανού, τοϋ όποιου νέαν έκδοσιν προετοιμάζουν οί Η. καί 
Ν. Ειδοποιεί·. 

5. Τήν υπό τοϋ Λάμπρου χρονολόγησιν έπαναλαμβάνει καί ό Ν. Βαηοδοιι 
(εις τόν όποιον ώσαύτως παραπέμπει ή ΕϊδεηεϊοΓ), ϋη ροέηιε βτεο νυ1§3ΪΓ6 άυ ιτιοχεη - έ§ε : 

'Ο κάνης και οί ποντικοί, έν τφ τιμητικώ τόμω Εις μνήμην Σπυρίδωνος Λάμπρου, έν 
Άθήναις 1935, σ. 393. · ^|§ 

6. Τήν ΰπαρξιν άκριβοΰς χρονολογίας έσημείωσε πρώτη ή Εΐδοηοίετ, έπιβεβαιοΰ- 

ται δέ αΰτη έκ τής ήμετέρας άναγνώσεως τοϋ κώδικος. 

Άρχαΐον ελληνικόν μυθογραφικόν θέμα καί οί μύθοι τοΰ Βατ. κώδ. 1139 243 

λαιοτέρα τών δύο άλλων γνωστών νεοελληνικών παραφράσεων του Στε¬ 

φανίτου, δηλαδή τής τοϋ Θεοδοσίου Ζυγομαλα 1 (τοϋ έτους 1584) καί τής 
τοϋ ίατροϋ Δημητρίου Προκοπίου 2 (τοϋ έτους 1721). 

Κύριος σκοπός τής παρούσης μελέτης είναι νά καταδείξη, ότι τοϋ 
δευτέρου μύθου ύπόκειται άρχαΐον ελληνικόν μυθογραφικόν θέμα (ιτιοίΐΓ), 

τό όποιον μέχρι τοΰδε παρέμενεν άπαρατήρητον, καί επ’ ευκαιρία νά προ- 

ωθήση περαιτέρω τήν έν γένει έρευναν περί τό κείμενον τών δύο μύθων. 

Ή έπισήμανσις τής παρουσίας τοϋ αρχαίου μυθογραφικού θέματος έχει 
ιδιαίτερον ενδιαφέρον διά τόν κλασσικόν φιλόλογον, διότι έκ τής έννοιας 
υπό τήν οποίαν χρησιμοποιείται τό θέμα έν τφ μύθφ προκύπτει ή ορθή 
έρμηνεία. δύο δυσνοήτων χωρίων συγγραφέων τής έλληνορρωμαϊκής άρχαιό- 

τητος. Ή άναγνώρισις έλληνικοΰ θέματος έν μύθω σανσκριτικής προελεύ- 

σεως ύποδηλώνει επίσης τήν ανάγκην τής έπανεξετάσεως τοϋ προβλήματος 
περί τά δάνεια τής ελληνικής φιλολογίας έκ τής σανσκριτικής. 

Άμφότεροι οί μύθοι τοϋ Βατικανού κώδικος απαντούν ήδη εις τήν 
σανσκριτικήν συλλογήν, δηλαδή, τήν Παντϋαχάντραν'ά} έκ τής οποίας 
κατάγεται ό πυρήν τοΰ Στεφανίτου4. Ό δεύτερος μύθος, ό περιέχουν τό 
άρχαΐον ελληνικόν θέμα, έπιγράφεται Περί τον Πραγματεντον (ή, κατά τό 
λόγιο ν κείμενον, Εμπόρου) καί εις πάσας τάς έλλη νικάς παραλλαγάς 
τοϋ Στεφανίτου παρουσιάζει τήν αύτήν αφηγηματικήν πλοκήν, τούλάχι- 
στον άδρομερώς, ή όποια έχει έν συνάψει ώς εξής : 

"Εμπορος αποδήμων παραδίδει εις Φίλον ποσότητα σιδήρου προς 
φύλαξιν, τόν όποιον όμως ό Φίλος πωλεΐ καί καταδαπανα τά έκ τής πωλή- 

σεως χρήματα. Μετά τινα χρόνον ό "Εμπορος επανέρχεται καί ζητεί τήν 

1. Βιβλιογραφία κατωτέρω, σ. 261, ύποσημ. 1. 

2. Βιβλιογραφία κατώτερο), σ. 262, ύποσημ. 1. 

3. Οί αντίστοιχοι σανσκριτικοί μύθοι, έν Παντοατ άντρα, I 13 (ό πρώτος) καί αύτόθι, 
I 15 (ό δεύτερος). Περί τοϋ πρώτου μύθου καί τών έν αύτφ νομικών ζητημάτων έδημο- 

σίευσεν άξιόλογον καί πρωτότυπον άρθρον ό ΕαάχνΙΚ δΐβΓπδ&οΙι: ϊπόί&η Ταίοε 
ΙηίΟΓρΓεΙεά ίτοιη ίάε Ροϊηί οΐ νίε\ν οΓ ίίιε δΐΉΓίίδ : Ρεηούεΐαπίτα I 13, έν .Τοιιπκΐ οΐ Ιΐιε 
Απιεποεη Οηεηίαΐ δοοΐεΙγ, τόμ. 68,1928, σσ. 84-91. Ή πλέον πρόσφατος κριτική έκδοσις 
τοϋ σανσκριτικού κειμένου έγένετο ύπό τοϋ Ρ γ ά η Κ 1 ΐ η Ε ό § ε τ ί ο·η, Τίιε Ρ&ηοδα- 

ί&ηΐτα ΚεοοηδΙηιοίεά : Αη ΑίίοηρΙ ίο Εδί&ϋΙίδΗ ίδε Εοεί Οπ§ΐη&1 δ&ηδΚπί Τβχί οΐ ίΐιε 
Μοδΐ Ρ&ηιοιίδ οΐ Ιηόί&η δίοτγ - ΟοΙΙεοΙΐοηδ οη ίίιε Β&δίδ οΐ ίό© ΡπηοίραΙ ΕχΙαηΐ νετ- 
δίοηδ: Τεχί, Οπίίοίΐΐ Αρρ&ταΙιΐδ, Ιηίτοάυοίίοη, Τταηδίδΐΐοη, 2 τόμ., έν Αιηεπεαη Οπεηίαΐ 
δεπεδ, άρ. 2-3, Νε\ν Ηανεη, ΟοηηεοίίουΙ, 1924. 

4. Άνάλυσις τής σχέσεως τοϋ ελληνικού προς τό σανσκριτικόν κείμενον και ή 
σχετική προς τήν Παντοατάντραν βιβλιογραφία παρά Τ-Τίι. Ρ&ρ&άεπιείΓΪοιι, 
δΐαόΐεδ ίπ ΐΗε Μαπυεοτΐρί Τταόίίίοη..., σσ. I -12 καί 179 -187. Διά βιβλιογραφίαν βλ. επί¬ 

σης Τ & υ γ ί ΐ 5 Β ο <11τ ο γ, Ιηόί&η Αηϊιηαί Τ&Ιεδ : Λ ΡτεΙϊΐτιίη&Γγ 8υτνεγ, έν ΡΡ Θοηι- 
ηιυηϊε&Ιίοηδ, άρ. 170, τόμ. 68, Ηεΐδίηία 1957, σσ. 125- 135. 
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έπιστροφήν του σιδήρου, ό δέ Φίλος του ισχυρίζεται, δτι οί ποντικοί εφα- 

γον τον σίδηρον! Ό "Εμπορος άντιλαμβάνεται τό ψευδός και εις Αντίποινα 
Αποκρύπτει τον υιόν του Φίλου. Ό Φίλος άναζητων τον υιόν του έρωτφ 
τον "Εμπορον, μήπως είδεν αυτόν, ό δέ Έμπορος Αποκρίνεται ότι ιέραξ 
άνήρπασε τον παΐδα. Ό Φίλος διαμαρτύρεται θεωρών παράλογον καί τε¬ 

ρατώδη τήν πληροφορίαν του Εμπόρου, οπότε ό "Εμπορος Απαντςί, ότι 
έκεϊ όπου οί ποντικοί τρώγουν τον σίδηρον καί οι ΐέρακες Αναρπάζουν 6χι 
μόνον παϊδας άλλα καί έλέφαντας! Ούτως ό μέν Φίλος Αναγκάζεται νά 
δμολογήση τήν κατάχρησιν καί νά έπιστρέψη5 τον σίδηρον, ό δέ 
"Εμπορος έλευθερώνει τον παΐδα. 

Τό χαρακτηριστικόν θέμα (ηιοίίί') καί ή φαινομενική πρωτοτυπία τού 
Ανωτέρω Αφηγήματος έγκεινται εις τήν μνείαν ποντικών, οί όποιοι τρώγουν 
σίδηρον.Έπί του θέματος τούτου οόδεμίαν παρέχουν πληροφορίαν καί ου- 

δέν παράλληλον χωρίον παραθέτουν οί διάφοροι έκδόται του Αφηγήμα¬ 

τος 2. Πάντως ή έννοια του θέματος έν τω μύθω προκύπτει Αβιάστως εκ του 

1. Ή ελληνική άφήγησις έμφανίζει ασυνέπειαν, διότι ένφ ό Φίλος έπώλησε 
τον σίδηρον, έν τελεί αποδίδει αυτόν. Τό σανσκριτικόν κείμενον (Παν τσατάντρα, I 

15) είναι συνεπέστερον, διότι ό Φίλος δεν π ω λ ε ΐ τον σίδηρον, άλλ’ απλώς άρνεΐται 
νά έπιστρέψη αυτόν ίσχυριζόμενος ότι οί ποντικοί έφαγον τον σίδηρον. Έν γένει ή διήγη- 

σις τοϋ σανσκριτικού κειμένου είναι λεπτομερέστερα καί παρουσιάζει λογικωτέραν 
διάρθρωσιν. Τοϋτο δεν είναι παράδοξον, διότι μεταξύ τής ελληνικής μεταφράσεως καί 
τοϋ σανσκριτικού κειμένου παρεμβάλλονται καί άλλαι δύο μεταφράσεις (ιρανική καί 
Αραβική). Κατόπιν τών Αλληλοδιαδόχων τούτων μεταφράσεων ποιά τις άλλοίωσις εις 
τήν λογικήν τής άφηγήσεως είναι φυσικόν έπακόλουθον. 

2. Ή ΰπαρξις αντιστοίχου αρχαίου έλληνικοϋ θέματος δεν μνημονεύεται έπίσης 
ούτε υπό τών έκδοτων τών ανατολικών παραλλαγών τοϋ κειμένου ούτε ύπό τών εκδοτών 
τών έκ τοϋ έλληνικοϋ προερχομένων εις άλλας γλώσσας (λατινικήν, ιταλικήν, σλαβικήν) 

μεταφράσεων. Έκτος τών προμνημονευθεισών εκδόσεων τοΰ Στεφανίτον (ανωτέρω, σ. 241, 

ύποσημ. 4) όπάρχουν καί αί έξης : Εάϊήο ρήηεβρε ύπό δεόεεΐ. ΟοΙΙοΓγ. δ I α γ Ε, 

δρεσΐιηεη δερίεηίϊαε Ιηάοηιπι νσΐεπίΓη, ϊό εδί, ΙϊόεΓ εώίσο - ροΐίίΐσαδ ρετνεΐαδίοδ, (Ιίείυδ 
εταδΐοε [ό αραβικός τίτλος δΤ αραβικών χαρακτήρων] § πίεσε ΣΤΕΦΑΝΙΤΗΣ καί ΙΧΝΗ¬ 

ΛΑΤΗΣ, πυηε ρπιηιιηι § πίεσε εχ Μδδ. Οοό. Ηοΐδίείηίαηο ρτοΑίΙ, συηι νετεϊοηε ηονα Ταίΐηα, 

Βεί’οΐίηϊ 1697. Τήν έκδοσιν τοΰ δϊαΓΓ άνετύπωσεν ό Γ. Κ. Τυπάλδος έν τφπέμπτω 
τόμω τών ύπό τον γενικόν τίτλον «Δ. Γαλανού Ινδικά» έκδοθέντων έργων τοϋ Δ. Γαλανοϋ : 

Χιτοπαδάσα ή Πάντσα Τάντρα, συγγραφεΐσα ύπό τοΰ σοφοΰ Βισνουσαρμάνος, και Ψιττα- 

κοϋ μυθολογίαι νυκτεριναί... τό πρώτον έκδοθέντα μετά τής ύπό Συμεώνος Σήθ γενομένης 
μεταφράσεως τής Πεντατεύχου, ώς συμπλήρωμα τής τοϋ Δ. Γαλανού, έν Άθήναις 1851. 

Ή έκδοσις τοϋ δί&ιΈ (καί κατ’ Ακολουθίαν καί ή ύπό τοϋ Τυπάλδου άνατύπωσις) παραλεί¬ 

πει τούς προτασσομένους τοΰ κειμένου τρεις έκτενεΐς Προλόγους, τούς όποιους έξέδωκεν 
ό ΡεI τα δ Ρ&όΐαπ. Α ιι γ ί ν ΐ 11 \ ιι δ, ΡΓθ1ε§οπισιια αό Ιίόπιπι ΣΤΕΦΑΝΙΤΗΣ καί 
ΙΧΝΗΛΑΤΗΣ ε σοάίσε ηιεηιΐδεπρίο Βϊόΐϊοΐΐι. Ασ&ά. υρδ&Ι. εόΐία σί Ιδίΐηε νετεα, άΐδδσΓία- 

ίίοηε εσαάσΓπίσα, ηιιαηι... ρπιεδίόε Με§. ΤοΙι. Ρίοάετο... ριώΐίσο εχ&ιηϊηί... δΐώπιίΜϊΐ..., 

υρδ&ΐΐαβ 1780. Τό κείμενον τών Προλόγων έξέδωκε καί ό V ΐ 11 ο γ ΐ ο Ραηίοηΐ 
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τέλους τής Αφηγήσεως. Ή χώρα, όπου οί ποντικοί τρώγουν σίδηρον, δεν 
είναι δυνατόν νά είναι άλλη από τήν φανταστικήν χώραν τών παραδόξων καί 
τών θαυμάτων, εν τή όποια καί αλλα έξ ίσου παράδοξα καί φοβερά δύναταί 
τις νά παρατηρήση, ώς π.χ. ίέρακας άναρπάζοντας παΐδας κάί έλέφαντας! 

Τό Ανωτέρω περί ποντικών θέμα έχει θησαυρισθή επανειλημμένος 
εις τούς διαφόρους θεματικούς πίνακας ένθα όμως μόνον παραπομπαί 
εις παλαιά έργα Ανατολικής προελεύσεως απαντούν 2. Ή Απουσία οίασδή- 

ποτε μνείας Αρχαίου Έλληνος ή Ρωμαίου συγγραφέως προκαλεΐ τήν έντύ- 

πωσιν, ότι τό θέμα τούτο δεν εμφανίζεται έν τή Αρχαία ελληνική καί ρω¬ 

μαϊκή λογοτεχνία. Δεδομένης δέ και τής ανατολικής προελεύσεως τούπυρή- 

νος τοΰ Στεφανίτον (έκ τής Παντσατάντρας), αγεταί τις εις τήν ύπόθεσιν, 

ότι τό θέμα τούτο εισήχθη εις τήν Ελλάδα διά τής ελληνικής μεταφράσεως 
τού σανσκριτικού έργου. Αλλά καί ό φαντασιώδης χαρακτήρ τοϋ θέματος 
έντείνει τήν έντύπωσιν ότι ή προέλευσις τούτου είναι Ανατολική, διότι 
είναι σύνηθες νά θεωρήται έλληνικόν μόνον ό,τι είναι έλλογον και σαφές, 

Ανατολικόν δέ ό,τι χαρακτηρίζεται ύπό ζωηρας φαντασίας.Ή τάσις αΰτη 
ελέγχεται όμως έν πολλοΐς επιπόλαια. "Ηδη κατά τήν έλληνορρωμαϊκήν 
Αρχαιότητα Απαντούν πολλά θέματα διαπνεόμενα ύπό πλούσιας φαντα¬ 

σίας, εις τα όποια έν τούτοις έχει εσφαλμένος Αποδοθή Ανατολική προέ- 

λευσις ύπό συγκριτιστών καί Ανατολιστών, ένεκα τής έμφανίσεως τών 
αυτών θεμάτων εις μεταγενέστερα κείμενα Ανατολικής προελεύσεως, 

Τό εύρύτερον τούτο πρόβλημα εξέρχεται τών ορίων τής παρούσης με- 

ώς παράρτημα τής ύπ’ αύτοΰ έκδόσεως τής λατινικής (έκ τής έβραϊκής) παραλ?*αγής τοΰ 
Τωάννου τής Καπούης : ΟάσσΙοπυτη Γυηιαη&σ νίί&σ, αΐί&δ ρ&πώοΐαε &ηίΐηυοΓαηι δ&ρϊση- 

Ιΐιπη; αοσεάιιηί ρι-οΙεμοΓησπα Ιπα 3.0 Ηόπιπι Στεφανίτης καί Ιχνηλάτης, Ρΐδίδ 1884, 

Ό αυτός V. Ρυπίοπί έξέδωκεν έκ τοϋ κώδικος νείίσΕΐηυδ Ογ. 949 καί τήν ύπό 
Τωάννου τοϋ Έσκαμματισμένου γενομένην Εκλογήν Μύθων έκ τοϋ Στεφανίτον καί 
Ιχνηλάτου : ΑΙσιιηε ίενοίε Αεί Ιο Στεφανίτης καί Ιχνηλάτης, εεσοπάο υπα ΓεΑεζϊοηε 
ίηεόίϋε Αί ΡτεΙε Οίοναηηΐ ΕδσαηιΐΏ&ΐίδΐηεηο, έν δίαόϊ Αί ΐίΐοΐοβΐα §Γσσα, τόμ. 1, Τοπηο 
1882, σσ. 29 - 58, έσφαλμένως δέ λέγεται ύπό τοΰ Εμμανουήλ Γ. Παντελάκη, 

έν τώ περί Έσκαμματισμένου άρθρφ τής Μεγάλης Ελληνικής Εγκυκλοπαίδειας, δτι 
ή Εκλογή αΰτη παραμένει ανέκδοτος. 

1. Πρβλ. δίίίΐι Τΐιοπιρδοη, ΜοίίΓ-ΙπΑεχ οί" ΡοΙΙί - ΓΐίεΓ&ίιίΓε, τόμ. 4, έκδ. 
αναθεωρημένη καί έπηυξημένη, (Ι'ορ6η1ΐ3.§6η 1957, θέμα ] 1531.2 καί ΕειίΓΪΙδ Β ό Α- 

^ ε γ, Οιπδίση Νϊεΐδδεη : ϋε Οαιηΐε νήδ©5 ΕχεπηρΙοΓ οσ Ηοίίδρΐ"οσ1(, τόμ. 2, ΚόΒεηΙιενη 
1953, θέμα 39. Πρβλ. έπίσης Αηηίΐ Αατηε καί δ ί ί I Ιι Τ 1ι ο ηι ρ δ ο η, ΤΙιε Τχρεε 
οί Ιύε ΡοΙΚίαΙσ, 2α άναθεώρησις, έν ΡΡ Οοπιηΐϋηίσαίίοηδ, άρ. 184, τόμ. 75, Ηεΐδίηία 1961, 

τύπος 1592, σ. 459, όπου έπαναλαμβάνονται αί παραπομπαί τοϋ Μοίΐί-ΙηΑεχ τοϋ ΤΗοιη- 

ρδοη. Τά άνωτέρω έργα παρέχουν καί πλουσίαν βιβλιογραφίαν μελετών ανατολιστών 
επί τοϋ θέματος. 

2. Μνημονεύεται καί ή ΰπαρξις τοϋ θέματος έν μύθφ τοϋ Ια ΡοηΙ&ΐηε, IX 

1. Ώς γνωστόν όμως, ό Γα Ροηΐαίηε ήντλησε καί έξ έργων ανατολικής προελεύσεως. 
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λέτης 1, δυνάμεθα όμως νά άποδείξωμεν έν αναφορά προς τό συγκεκριμένον 
θέμα του έν λόγφ μύθου, δτι τούτο άπαντα τό πρώτον εις Έλληνας καί Λα¬ 

τίνους συγγραφείς τής άρχαιότητος. Επιπρόσθετός θά καταστή φανερόν, 

δτι ή γνώσις τής έννοιας του κεντρικού θέματος τού βυζαντινού μύθου 
καθιστεί δυνατήν τήν ερμηνείαν ένίων δυσνοήτων χωρίων συγγραφέων 
τής κλασσικής άρχαιότητος. Οΰτω καταφαίνεται διά μίαν εισέτι φοράν, 

δτι ή διαίρεσις τής σπουδής των μύθων εις αρχαίους και βυζαντινούς 
ουδόλως συντελεί εις τήν κατανόησιν των κειμένων. Άντιθέτως ό ερευνη¬ 

τής οφείλει νά έξετάζη τά μυθογραφικά θέματα χοιρίς τεχνητάς χρονικάς 
διακρίσεις καί ένίοτε έν τφ πλαισίω πλειόνων λογοτεχνιών, περί των 
όποιων γνωρίζομεν ότι ύπέστησαν αλληλεπιδράσεις. 

Τό ύπό συζήτησιν θέμα άπαντά εις τούς άρχαίους Έλληνας και τούς 
Ρωμαίους συγγραφείς κυρίιος ύπό δύο γενικάς μορφάς : είτε ώς συγκεκρι¬ 

μένη «έπιστημονική» γνώσις, ή οποία μας πληροφορεί, δτι τφ δντι οί πον¬ 

τικοί τρώγουν σίδηρον και άναλόγους ούσίας, είτε ώς μεταφορική είκών, 

ώς προς τήν έννοιαν τής όποιας διίστανται αί γνώμαι των έρευνητών 8. 

Ώς συγκεκριμένην παράδοξον έπιστημονικήν πληροφορίαν άνευρί- 
σκομεν τό θέμα παρά Θεοφράστφ, ό όποιος μάς πληροφορεί, δτι οί 
μνες Ιστορούνται και σίδηρον κατεσΟίειν και χρνσόν' διό άνατέμνοντες αντονς 
οί έν τοϊς χρνσείοις τον χρυσόν άνιμώνται3. 

Επίσης Αντίγονος ό Καρύστιος (3ος π.Χ. αΙών) γράφων 
περί τής νήσου Γυάρου λέγει τά εξής : τής δέ Καρνστίας καί τής Άνδρίας 

1. Βλ. κατωτέρω, σ. 251, ύποσημ. 1. 

2. Τρίτην περίπτωσιν θά ήδύνατο νά άποτελέση ή μνεία βρώσεως μετάλλου ύπό 
ποντικών, φαινομένου τό όποιον έθεωρεΐτο κακός οιωνός. Οί ποντικοί ζώντες ύπό τήν 
γην έθεωροϋντο χθόνια καί μαντικά ζώα (βλ. π.χ. Α ί λ ι α ν ο ϋ, Ποικ. ίστ., 111)' λόγω 
τής αποδιδόμενης εις σύτούς μαντικής ίδιότητος συνεδέοντο οί ποντικοί πρός τον 
Απόλλωνα (βλ. π.χ. Στράβωνος, Γ'εωγραφικά, XIII, I, 48). Ό Τίτος Λίβιος 
μνημονεύει δίς φήμας περί ποντικών, οί όποιοι κατέφαγον χρυσόν. Έν XXVII, 23, 2 

μεταξύ άλλων οιωνών σημειώνει, δτι άνηγγέλθη Οιαηίε... ιη ιι γ· ο ε ίη αεάβ Ιονίδ 
αηε ιι ιη γ ο 3 ϊ 3 8 β, έν δέ XXX, 2, 9 άπαριθμών διάφορα ρτοάίξία ηηηΐϊαΐα λέγει, 
ιη ιι γ β $ Αηίίϊ εονοηαηι αιιτβαιη α ά ν ο 8 β β (έκδ. V/. λνεϊδδεηόοΐ'η καί Η. 3. 

ΜίίΙΙοΓ4, τόμ. 6, ΒογΙϊπ 1910, φωτοανατύπωσις, ΒειΊίη 1962)' βλ. έπίσης και Πλου¬ 

τάρχου, Μάρκελλος, XXVII 2, καί Σνλλας, VIII 2-3. Πλείστας έκτης άρχαιότητος 
πληροφορίας περί ποντικών ώς μαντικών ζφων έχει συγκεντρώσει ό Α γ ί ή ιι γ 8. 

Ρ ε α $ © έν τή ύπ' αυτού έκδόσει τού Ό& άίνϊηαίΐοηε τού Κικέρωνος (σχόλιον εις I 99), 

υηϊνετδίΐΥ οί ΙΙΙίηοίδ δίιιόίεδ ίη Ταη2η3§ε αιιά ΤΐίεΓαίιίΓε, τόμ. 6, υιδαπα, ΙΙΙίηοίδ, 1920. 

3. Βλ. Φωτίου, Βιβλιοθήκη [Θεοφράστου, Περί των άθρόως φαινομένων 
ζφων], «κώδιξ» 278, έκδ. Ιηι. ΒεΙίΙίεΓ, τόμ. 2, ΒβΓΟίίηί 1825, σ. 528α (άνατύπιοσις έν Ρα- 
Ινοίοχία Οντόμ. 104). Ή νεωτέρα μή συμπληρωθεΐσα είσέτι έκδοσις τού Φωτίου ύπό 
Κ,εηέ Η ε η γ γ, ΡΙιοΙϊιΐδ Βίόΐίοίΐιέηαε, Ραπε (Βαάέ) 1959- δεν περιλαμβάνει τό τμήμα 
τούτο τής Βιβλιοθήκης. 

χώρας έστίν πλησίον νήσος, ή καλούμενη Γυάρος, ενταύθα οί μνες δια- 

τοώγονσιν τον σίδηρον λ Ό δέ Αίλιανός όμιλεί έπίσης περί τοιούτων 
μυών, μνημονεύει δμοις άλλας χώρας εις τάς οποίας οδτοι δήθεν ένδιαι- 

τώνται : οί δέ μνες οί τοϊς Κασπίοις έπίδημον δντες κακόν, μέγεθος αυτών 
όσον κατά γε τους Αιγυπτίων ίχνενμονας όράσθαί' άγριοι δέ καί δεινοί καί 
καρτεροί τους όδόντας, καί διακόψαι τε και διατραγεϊν οΐοί τέ είσι καί σίδη¬ 

ρον. χοιοντοι δέ άρα καί οί μνες οί έν τή Τερηδόνι τής Βαβυλωνίας εϊσίν 2. 

’Εκ τού άνωτέρα» χωρίου καί έξ άλλων παρατιθέμενων κατωτέρω καθί¬ 

σταται φανερόν, δτι ή παράδοσις αΰτη περί ποντικών δεν ήτο κατ’ ανάγκην 
συνδεδεμένη πρός ένα μόνον τόπον. Παρά ταΰτα ό Ρυοοίοηΐ, έρμηνεύων 
τούς κατωτέρω παρατιθέμενους στίχους τού Ήρώδα, ύποστηρίζει δτι κατ’ 

ανάγκην ό υποτιθέμενος τόπος, ένθα οί ποντικοί έχουν τήν ικανότητα νά 
τρώγουν σίδηρον, είναι ή νήσος Γύαρος3. Βεβαίως ή νήσος αΰτη είναι τό 
συνηθέστερον μνημονευόμενον ένδιαίτημα των μυθικών τούτων ποντικών, 

άλλ’ δχι και τό μόνον. Ούτως έν τφ Περί θαυμάσιων ακουσμάτων τού Ψ ε υ- 

δο-Άριστοτέλους άναγινώσκομεν, δτι έν Γνάρω τή νήσω λέγεται 
τους μϋς τον σίδηρον εσθίειν 4. Περαιτέρω δέ ό αύτός συγγραφεύς προσ¬ 

θέτει καί τά εξής : Φασί 6έ καί (κατά) τους Χάλυβας, έν τινι νπερκειμένω 
αντοϊς νησιδίω, τό χρυσίον ανμφορεϊσθαι παρά πλειόνων. διό δη καί τους έν 
τοϊς μετάλλοις άνασχίζουσιν, ώς έοικεν 5. Συναφή είναι και δσα λέγει ό 
Αίλιανός πάλιν, έπικαλούμενος τον Αριστοτέλη : έν τή Γνάρω τή 
νήσω Αριστοτέλης λέγει μυς είναι καί μέντοι καί τήν γήν σιτεϊ- 

σθαι τήν σώηρϊτιν. \Α μέντας δέ καί τους έν Τερηδόνι. . . 6 *. Μαρτυρίας 
περί Γυάρου καί ποντικών παρέχουν και οί μεταγενέστεροι συγγραφείς 

1. Αντιγόνου, ' Ιστοριών παραδόξων συναγωγή, 18α (21) παρά ΑΙεχΗηάβΓ 
Ο ί & η η ΐ η ί, Ρ&Γ30οχο§Γ3ρΙιθΓυηι Οι-αβοοπιπι Γείίηιηαε : Γεεο§ηονίί, ότενί Εάηοίαίϊοηε 
0ΓΪΙΪ03 ίηδΐηιχίί, Ι&ΐίηε Γεάϊάίΐ, έντή σειρά (3ΐ35δίοί Ογ€οι εΤ3ΐίηί. δεζίοηε Ιεδθ ε εοηιιηεηίί, 
άρ. 3, Μίΐαηο 1965. Ή νεωτέρα αΰτη συλλογή κειμένων των παραδοξογράφων ύποκαθιστή 
έν πολλοϊς τήν παλαιοτέραν ύπό Α η I. \νεδίεπτΐ3.ηη, Παραδοξογράφοι: δεπρίΟΓεδ 
ΓείΊίΓη ΐΓππώίΠιιπι θΓ&εοί, ΒΓαιιηδεΙιινείε 1839, φωτοανατύπωσις, Αηΐδίεπίαιη 1963. 

2. Αίλιανοΰ, Περί ζφων ίδιότητος, XVII 17, έκδ. Α. Ρ. 8 ο ή ο 1 Γί ε 1 ά, τόμ. 
3, Τοηάοη αηά Ο&ηιύΓΪάδε, ΜπδδδοΙιιΐδεΙΙδ, 1959. 

3. Πρβλ. Οϊιιΐίο Ρ ιι ο ε ί ο η ί, ΗεΓοάδε, Μίηιί&Γπήί : ϊηίΓοάιιζΐοηε, ΐεδίο επίίεο, 
οοπίΓηεηΐο ε ίηάία..., έν τή σειρά Βϊύΐΐοίεεα άϊ δίικίί δυρεποπ, άρ. 10, ΡΪΓεηζε 
1950, σ. 64. 

4. Ψευδο-Άριστοτέλους, Περί θαυμάσιων ακουσμάτων, παράγρ. 25 (24), 
παρά Α. Ο ί α η η ί η ί, ΡαπΦοχο£Γ3.ρΙιθΓαηι ΟΓαεεοηιηι Γείίηυίαε-Γνάρω άντί Κύπριο 
κατά τήν διόρθιοσιν τού 8 α 1 τη ά δ. 

5. Αυτόθι, παράγρ. 26 (25). 

6. ΑΓλιανός, ένθ’ άνωτέρω (τόμ. 1, 1958), V 14. Γνάρω άντί Πάρω κατά τήν 
ύπό τού Η ο I δ I ε ί η διόρθωσιν. 



248 Έ - Θ. Παπαδημητριού 

Στέφανος ό Βυζάντιος1 και Ιωάννης Ζωναρας2, άντλοϋν- 

τες έκ παλαιοτέρων πηγών. 
Ό εντοπισμός του θέματος εις τήν Γύαρον πιθανώτατα προέρχεται έκ 

συγχύσεως προς άλλην περί Γυάρου παράδοσιν, ή οποία σφζεται παρά 
Πλ ινίφ τω Πρεσβυτέριο, κατά τήν οποίαν οί ποντικοί έξεδίωξαν 
τούς ανθρώπους έκ τής νήσου : ηβο ιηίητλ8 άανα βχίίίί άοοιιπιβηία ειιηί 
βίίαηι ίη οοηίβιηηβηάίε αηίηιαίίδιιε. Μ. Vαηο αχιοίοτ &8ί... β χ Ο μ αχ α 
6’μοΙαάιιηι ίηειιία ί η ο ο I α 8 α τη ιι γ ί & ιι $ { η % α I ο 83. 

Έν άλλω χωρίω ό αυτός Πλίνιος, γνωστός έρανιστής έκ παντοίων 
πηγών, συρράπτει τάς περί ποντικών παραδόσεις μετά του θρύλου ότι ούτοι 
έξεδίωξαν τούς κατοίκους έκ τής νήσου Γυάρου. ΤΚβορ}ΐΓθ8ΐΜ8 αχιοίοτ 
68ί ίη Ομ ατ α ίηΒχύα, οηηι ίηωΙα8 /*χιρανβτίηί, (βττχιιη μ νιος χιβ το 8- 

8 ί8 6 6 08, ϊά μιιοά ηαίιιτα μιιαάαηι βί αά Ο Ιι α I μ δ α 8 ^αοβτβ ίη / 6 γ- 
ν αν ί ί 8 ο{{ίοίηί8; αιιταΐ'ίίε μχιίάβηι ίη ηιβίαΙΙίε οί? Ιιοο α I ο ο 8 

6 ο ΐ χι ίη β χ ο ίά ί 86ΐηρβ)'ψΐ6 (ιιτίιιηι ίά άβρτβήβηάί, ΙαηΙαηι 6886 άιύοβ- 

άίηβιη /'ιιταηάί4. 
Ιδιαίτερον ενδιαφέρον εμφανίζει ή μεταφορική χρήσις τοϋ θέματος 

έν τή αρχαία λογοτεχνία. Άνευρίσκομεν τούτο έν τφ Διδασκάλω τοϋ 
Ήρώδα 5, στ. 74 - 76, ένθα τό ομώνυμον πρόσωπον λέγει : 

άλΧ εις πονηρός, Κόχχαλ’, ώ(στ)ε καί περνάς 
ονδείς α έπαινέσειεν ον δ* όκον /' χώρης/ 
ο ί μ ν ς ομοίως χ ό ν σίδηρον χρώγονσιν. 

Τό αυτό θέμα εμφανίζεται έκ νέου έν τω αμφιβόλου γνησιότητος έργω τοϋ 
Σενέκα ΑροοοΙοεμηίοεά6, ένθα ό Ηρακλής λέγει προς τον Κλαύδιον : 

1. δΐερΗ&ηΐ Βγζ3πΐπ, Εΐΐιηίεοπιηι ςιιαε εαρεΓδυπί 6Χ ΓεεΘΠ δίοπε Α ιι § ιι 51 ί Μεί- 

η ε Ε ί ί, Ιοηιιΐδ ρποτ, ΒεΓοΙίηϊ 1849, σ. 213 : Γ ν α ρ ο ς, νήσος μία των Σποραδών ... /Αντί¬ 
γονος ό Καρνστιος φησιν δτι έν τούτη οί μ ν ε ς διατρώγονσι τον σίδηρον. 

2. Ιοιιηηίδ Ζοη3Γ3ε. Συναγωγή λέξεων, έκδ. Ιο. Α. Η. Τ ί ΐ ί ηι 3 η η, τόμ. 1, 
Εείρζί§ 1808, φωτοανατύπωσις, Αΐϊΐδίεπίαηι 1967, λήμμα, Γυάρος, νήσος μία των 
Σποραδών, λέγεται δέ, δτι έν τούτη οί μ ν ε ς, ήγονν οί ποντικοί, διατρώγονσι 
τ ό ν σίδηρον. 

3. Έκδ. Α. Ε γ η ο ιι I, Ρΐίηε ΓΑηοΐβη, ΗΐδίοΪΓε η3ίιΐΓεΙ1ε, ΙΐνΓβ VIII, 29, 104, 

Ρ&Π5 (Βιιάε) 1952. 
4. Αυτόθι, 57, 222. Πρβλ. όμως καί Ή ρ α κ λ ε ί δ η ν Ποντικόν [γρ. Λ έ μ- 

β ο ν] παρά Ο. Μ ϋ 11 ε γ, ΡΗΟ, τόμ. 2, σ. 222, άπ. 31. 
5. Τό κείμενον τοΰ Ήρώδα έλαβε μάλλον οριστικήν μορφήν διά τής έκδόσεως 

Α. Ό. Κ η ο χ, ΗεΓοάεδ, (Τέτοια 3πό Ιΐιε ΟτεεΕ Οιο1Ϊ3ηι6ίο ΡοεΙδ (Εχοερί Ο&ΙΙίιη&οΙιιΐδ 
&πά Βδύπυδ)..., Εοηάοπ από (23ΐη6π<ΐ£ε, Μεδδ&οίιιΐδεΙΙδ, 1929 (τελευταία άνατύπωσις, 
1961, ή όποια έτυπώθη μετ' άλλων κειμένων έν τφ τόμω άρ. 225 τής σειράς Εοεό). 

6. Σενέκα, ΑροεοΙοοψΠοβΐβ, VII 1, έκδ. Ρ. Β ιι ε ε Ιι εΐ ε γ - Ο. Ηεταειίδ, 

Άρχαΐον έλληνικόν μυθογραφικόν θέμα καί οί μΰθοι τοΰ Βατ. κώδ. 1139 249 

«αιιάί πιε» ίημχιίί «Ια άβ8ίηβ (αίχιατί. νβηώίί Κχιο, η δ ί τηιιτβδ (βτ- 

τ ιι τη γ ο Α η η ί» λ 
Πάμπολλαι καί άλληλοσυγκρουόμεναι έρμηνεϊαι έχουν προταθή διά 

τά ανωτέρω δύο χωρία, τά όποια συχνάκις συνεξετάζονται, διότι είναι λο¬ 

γικόν νά ύποθέσωμεν, ότι ή μεταφορική χρήσις τής παροιμιώδους εκφρά- 

σεως έχει τήν αύτήν έννοιαν εις άμφότερα. 
Έκ τοϋ ήμετέρου μύθου συνάγεται ή ερμηνεία, ότι ή χώρα έν τή όποίςι 

οί ποντικοί τρώγουν τον σίδηρον είναι η φανταστική «χώρα των θαυμά¬ 

των», ένθα, δηλαδή, παν παράδοξον καί φοβερόν θά ήτο δυνατόν νάσυμβή . 

Ρείτοηπ δαίαταο ... δίιηίίβδφΐ&ο Γείφαωε^, Βετίΐη 1922, φωτοανατύπωσις, 1958. Βιβλιογρα¬ 
φίαν περί τοϋ έργου τούτου του Σενέκα βλ. κυρίοις έν τω άρθρω τοΰ Μ ί ε Η 3 ε 1 (2οί- 
{ 6γ,86ΐΐ603, ΑροοοΙοσμηιοείε 1922- 1958, έν Ειΐδίπιηι: ΙηΙβΓη&Ιϊοη&Ιβ ΡοΓδοΗιιπ^όε- 
ηοΐιίδ 3ΐΐδ άεπι Βετείοΐι άεδ Εΐ3δδί$ε1ιεη ΑΙΙειΊυηΐδ, τόμ. 6, 1961, σσ. 239-271 (αυτόθι, 
σ. 239, παραπομπή εις παλαιότερον βιβλιογραφικόν άρθρον περί τοϋ αύτοΰ έργου). 

1. Έκ τοΰ άνωτέρω χωρίου παρε?όιφθη ή φράσις, ώς παροιμιώδης έκφρασις, Οπό 
τοϋ Α. Ο ί ί ο, δρποίιννόηεΓ υηά δρπείίλνόΓΐΗεΙϊε Κ.εόεπδ3Γΐεη άετ ΚοπιεΓ, Εεΐρζί§ 1890 
φωτοανατύπωσις, ΗΠόεδάείπι 1965, σ. 234. Ή άντίστοιχος έλληνική φράσις δεν έχει 
περιληφθή είς τάς συλλογάς αρχαίων παροιμιών, καίτοι συνηθεστέρα της λατινικής. 
Άνεϋρον όμως τήν φραστικως παρομοίαν νεοελληνικήν παροιμιώδη έκφρασιν Ό ποντικός 
ητρωεν τό σίδερο έν τή άνεκδότφ συλλογή παροιμιών έξ 5 Αμοργού ύπό Έμμανουή λ 
Ίωαννίδου, ή όποια έγένετο τφ 1876- βλ. χειρόγραφον 1357Γ, σ. 55, τοϋ Κέντρου 
Λαογραφίας τής Ακαδημίας Αθηνών. Ο Ιωαννίδης προτείνει τήν ερμηνείαν τής παροι¬ 
μίας * «ήν αφορία μεγάλη». Ευχαριστώ τον Καθηγητήν τής Λαογραφίας τοϋ Πανεπιστη¬ 
μίου Αθηνών καί Διευθυντήν τοϋ Κέντρου Έρεύνης τής Ελληνικής Λαογραφίας της 
Ακαδημίας Αθηνών κ. Γεώργιον Σπυριδάκην, ό όποιος φιλοφρόνως μοϋ -έπέτρεψε νά 
χρησιμοποιήσω τήν βιβλιοθήκην καί τήν συλ?>.ογήν ανεκδότων παροιμιών τοϋ οις άνω 
Κέντρου. Περί τής συναφοϋς νεοελληνικής παροιμίας Οά φα ή μύγα σίδερο... βλ. Ν. Γ. 
Πολίτου, Έκ τών μιμιάμβων τοϋ Ήρώνδου, Εστία Εικονογραφημένη, 1892, σ. 93. 

^ Λ* Γ\ .ί __ ί * _ 

προταθείσας θά δημοσιεύσωμεν είς χωριστήν μελέτην. Μνημονεύομεν όμως ένταϋθα 
όλίγας έκ τής πληθύος τών έρμηνειών, αί όποϊαι έχουν προταθή ή υίοθετηθή ύπό έγκριτων 
φιλολόγων, διά νά δείξωμεν τήν ποικιλίαν τών διατυπωθεισών απόψεων. Ό Ε ο ιι ί δ 
Ε 3 1 ο γ σχολιάζων τό χωρίον τοϋ Ήρώδα (ΗεΓθη035, Μϊηιεδ. Τεχίε εί&άΐί ρ3Γ I. Αγ- 
όιιίήηοΐ Ν3ϊγπ εΐ Ιΐ'αάπίί ρ&Γ Εοαΐδ Ε&Ιογ, Ραπε [Βικίε] 1928, σ. 60, όποσημ. 1) ύπεκφεύγει 
μάλλον, λέγων απλώς «οη Π53ΐΐ άε ρέπρΙΐΓ38ε5 ά& εε §επΓ6 ρουτ άέδίδπεΓ Ιεδ Επίευδ. Οεΐΐε- 
εί 56 τείΓοανε 03Π8 δέπεηπε, ΑροεοΙοοηηΙοββ, V. 7». "Ηδη έμνημονεύθη άνωτέροι (σ. 247) 

ή άποψις τοϋ Ο. Ρ α εε ϊ ο η ϊ (Ηει-οάαε, Μίπιί3Γη6ΐ..σ. 64), ό όποιος ύποστηρίζει τά 
έξης περί τής χώρας, ένθα οί ποντικοί τρώγουν τον σίδηρον, «(^υεδίο ρ36$ε ίειπόΠε ει& 
Ι’ΐδοΐα άί ΟΪ3Γ0, εοΐϊΐηιε 3ί{65ί3 Αηίίβοηο <3ί θ3Γΐδίο... ιτιίταί). 18...». Ο ’νναΙΐεΓ 
Η ε & ά 1 α ηι, ό κυριώτερος έρμηνευτής τοϋ Ήρώδα, σχολιάζει τήν μυθικήν χώραν τοΰ 
στίχου ώς εξής : “ενεπ ίπ ίΐιε πιοδί. ίπεΙείΏεπί από άεδθΐ3ΐε Γε§ίοπδ, ν^Ίιειε ίΐιε δίετιά&πΐ 
ννοπίά 5ε Ιοινεδΐ... ϊη δΐιεΗ α ρΐαεε ρταίδε ννοπίά 6ε ε1ιε3ρ, έν γάο άμηγανίη καί Καρκίνος 
έμμορε τιμής (Ζεηοό. 111. 77 Εεαίδοίι);... ΤΙιε ρ1ΐΓ3δε ΐδ αρρίίεά ίο Ηαόεδ δεηεεα.. 
(βλ. ΗβΓοάαδ, ΤΙιε Μίηιεε αηά ΡΓα^τηεηΙδ ν/ίίΐι Νοίεδ... εάίίεό 6γ Α. ϋ. Κ η ο χ, €&ηι6πά§ε 
1922, λιθογραφική άνατύποισις, 1966, σ. 153). Έξ άλλου ό Α. Ο ί ί ο, δρπεΙιινόΓίεΓ.. 
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Η ερμηνεία αυτί] αρμόζει τόσον εις τό χωρίον του Ήρώδα όσον και 
εις τό χωρίον τού Σενεκα. Ο Διδάσκαλος του Ήρώδα λέγει, ότι ούτε εις 
την χώραν των θαυμάτων είναι δυνατόν νά εύρεθή άνθρωπος, έστω εύτε- 

λής πωλητής, κατ επάγγελμα ρεπών πρός έπαινον παντός πωλουμένου 
αντικειμένου, ό όποιος θά ήδύνατο νά έπαινέση τον άθλιον Κότταλον. 

Η ερμηνεία αυτή προσθέτει σατιρικόν τόνον είς τήν σκηνήν, ή οποία 
συνεχίζεται διά ξυλοδαρμού τοϋ Κοττάλου, καί επιτείνει τήν έντύπωσιν, 

τήν όποιαν διιμιουργεΐ ή φράσις αιατε και κερνάς, ονδείς σ'5 έτταινέαειεν. 

Έν τω χωρίφ του Σενέκα ή προτεινομένη ερμηνεία και πάλιν προσδίδει 
έντονώτερον σατιρικόν χαρακτήρα είς τήν σκηνήν. Ενταύθα τό θαυμαστόν, 

τό όποιον μόνον εις τήν χώραν των παραδόξων είναι δυνατόν νά συμβή, 

είναι νά τρομοκράτηθή ό φλύαρος καί ανόητος Κλαύδιος τόσον, ώστε νά 
ύπακούστι τήν έντολήν άβήηβ βίααή.Έν τή χώρα των παραδόξων επι¬ 
τρέπεται νά τρέφη τις τοιαύτην έλπίδα. 

Τά παρατεθέντα χωρία ες αρχαίων Ελλήνων καί Ρωμσ.ίων συγγρα¬ 

φέων άποδεικνύουν ότι τό περί ποντικών θέμα ήτο γνωστόν έν τή ελληνική 
λογοτεχνία εκατονταετίας ήδη προ τής συγγραφής τής Παντσατάντρας, 

ή οποία ανάγεται είς τούς πρώτους μετά Χριστόν αιώνας λ Δεν άμφισβη- 

ο. 234, σχολιάζων τό χιορίον τοϋ Σενέκα, καί ακολουθών τόν Ο εηΐίιε, έρμηνεύει τήν 
ύπό έξέτασιν παροιμιώδη έκφρασιν ώς έξης : «Ηκγ ύίδί άιι §εΕιη§εη,, ννίε άίε Μ&υδ ίη άετ 
ΡαΙΙο, Μεγ ρίεΜ 68 λείπε Αΐΐδίΐυείιί. ν^ί. Μαοαι. 6, 6 Μυς πίττης γενη (επί των 

νεωστί κακοϊς έντνγχανόντων)». Ό Οΐίο, έν ύποσημ. αυτόθι, παραθέτει (μή * δεχόμενος 
όμως ταύτην) καί έτέραν έρμηνείαν προταθεΐσαν ύπό τοϋ ΒαούεΙεΓ : «ΒϋοόεΙοΓ (δγηώοϊ. 
ρΐιϊΐοΐ. Βοηηεη,δ. ρ. 51) 03£ε§εη : Ηειλιιίεδ ηιείηΐ γ \Υο 65 αηδετε 3.18 ΐιη §ε\νόίιηΙίο1ΐ6η 
Ειάεηίεβεη ζιι§εΗΐ από ααοΐι όεδ Κίεΐηδίε ίϋπώίεΓίϊεΙι ννίπί; ετ δυοΗΐ όαιηίί όεη ίυτεΐιίδαηιεη 
ΟΙ&υόΐυδ ζα &η§5ίίμεη.» Τέλος, επιτυχέστερα, καίτοι μάλλον ασαφής καί όνεπαρκής, ή 
έρμηνεία τοΰ ’Μ. Η. Ο. Ρ ο υ § 6, κατά τόν όποιον ή έκφρασις υ,Μ ηιατββ ΐβη’ΐιηι τοάηηΐ 
παρά Σενέκςι είναι 3. ρΓονετό ίο από 3.150 ΐπ Ηετοηάαδ III, 76 : αρρατεηίΐγ ί&ίΓγ1αικ1, ίίιε 
Ιαηά οΓΝο\νΙΐ6Γε”' βλ. Ρείτοηίιΐδ, ννίίΗ αη Εη§Ιίδή Τταηδίαΐίοη ΐ>γ Μίεΐιαεί Ηεδείίΐηε; δεηεεε, 

ΑροοοΙοομηΐοεΐε, ννΐώ &η Εη§1ί8ΐι ΐπιηδίαΐίοη όγ \¥. Η. Β. Κοιίδ ε, Εοηόοη καί Οαηι- 
όπάβε, Μ358&είια56ΐί8, 1961 (έν τή σειρά Εοεδ, πρώτη έκδ. 1913), σ. 382, ύποσημ. 1. 

I, Πότε άκριβώς συνεγράφη ή Παντσατάντοα δεν είναι βέβαιον. Πάντως οί έρευνη- 

ται συμφωνούν ότι αϋτη δέν έγράφη προ Χρίστου. Τό πρόβλημα τοϋ χρόνου τής συγγρα¬ 

φής τοϋ σανσκριτικού κειμένου έχει έρευνηθή έν λεπτομερείς βλ. σύνοψιν τών διαφόρων 
άπόψεων καί τήν σχετικήν βιβλιογραφίαν έν τή εισαγωγή τοϋ βιβλίου τοϋ Ε α ιι γ ϊ ί § 

Β ο ό 1ι ε γ, ϋε Οαηιΐε νί]565..., τόμ. 1, Κόόεηΐιανη 1951. Βλ. επίσης καί τήν συμβολήν 
τοϋ Α. Β. Κ ε ί I ή, ΤΙιε ϋεηαπιΐδ 38 & Ργοοϊ οί Οαίε, έν ΙοηπιαΙ οί ίΗε Κ.ογα! ΑδίαΙΐο 
δοείείγ οί Οτε&ί Βπί&ίη αηά Ιτεΐαηά, 1915, σσ. 504 - 505 καί τά έπί τοϋ άρθρου σχόλια τοϋ 
Ρταηΐίΐίη Εά^εΠοη, ΤΗε Ραηοίιαί&ηίΓίΐ Κεεοηδΐηιείεά.. ., τόμ. 2, σ. 182. Ό Εά^ετίοη, 

αύτόθι, συμπεραίνει τά έξης περί τοϋ χρόνου τής συγγραφής τής Παντσατάντρας : "I 

ΐΐιΐπΐί ίί ίδ ϊιηροδδίόΐε ίο δ&γ πιοτε αύοιιί Ιΐιε 03ίε[οί Βίε ΡαηοΗαίατιΐνα] ίΐιαπ ίή&ΐ μ νν&5 

εατίΐετ ίάαη ίΐιε δΐχΐΗ εεηΐιΐΓγ Α.Ο., ίη ννίπείι ΐδε Ραίιίανί ΐΓ&ηδΙ&ίίοη \να$ ηιαάε, 3η<3 Ι&ίετ 
ίή»η ίάε όο^ίηηίημ οί ώε Οΐιπδίΐαη ετα”. 
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τού μεν, ότι ό μύθος τοϋ Στεψανίτον προέρχεται έκ τοϋ σανσκριτικού προ¬ 

τύπου, αλλά φρονοΰμεν, ότι διά τοϋ μύθου έπέστρεψεν είς τήν Ελλάδα θέμα, 

τό όποιον φαίνεται ότι είχε διαδοθή είς τάς Ινδίας έξ ελληνικής πηγής. 

Ή διαπίστωσις αϋτη αντιβαίνει πρός τήν επικρατούσαν άποψιν των σανσ¬ 

κριτολόγων καί συγκριτικών φιλολόγων, οί όποιοι δέχονται γενικώς άντί- 
θετον φοράν διαδόσεως των μυθογραφικών θεμάτων, δηλαδή, έξ Ινδιών 
πρός τήν Μεσόγειον. Ώς έκ τούτου θά ήδύνατό τις νά θεωρήση ώς άπί- 
θανον ή τυχαϊον γεγονός τήν παρουσίαν ένός μόνου ελληνικού μυθογρα¬ 

φικού θέματος έν τή Πανταατάντρα. Υπάρχουν όμως καί πολλά άλλα 
θέματα, τά όποια απαντούν τό πρώτον είς αρχαία ελληνικά (ή λατινικά) 

έργα καί τά όποια έμφανίζονται άργότερον εις σανσκριτικά κείμενα. 

Άλλα τούτο αποτελεί γενικώτερον πρόβλημα, τό όποιον έκφεύγει των 
ί - ί --- . _ ^ —, «ι Λ Λ · \ ΛΡ « /* _Λ *_1 

Είς τά προηγηθέντα έτέθησαν κατά μέρος άλλα περί τήν παραλλαγήν 
ΕϊάοηείεΓ ζητήματα, διά νά έρευνηθή τό μυθογραφικόν θέμα τοΰ δευτέρου 
μύθου καί τά σχετικά πρός αυτό χωρία διαφόριον συγγραφέων τής ελλη¬ 

νικής καί ρωμαϊκής άρχαιότητος. Οι μύθοι τοϋ Βατικανού κάώικος όμως 
παρουσιάζουν ποικίλα άλλα άξια λόγου προβλήματα. Η Είάειιεΐετ 2 απο¬ 

κλίνει πρός τήν άποψιν ότι τά αποσπάσματα τοϋ Βατικανού κώδικος 1139 

αποτελούν ύπολείμματα πληρεστέρας παραφράσεως, αλλά καθ’ ήμας τού¬ 

το δέν είναι βέβαιον. Είναι έξ ίσου πιθανόν, ότι μόνον οί δύο οδτοι μύθοι 
μετεφράσθησαν. Οί έν τώ Στεφανίτν} μύθοι είναι δυνατόν νά έκληψθοΰν 
ευκόλως ώς ανεξάρτητοι διηγήσεις λόγφ τοϋ μάλλον άποσπασματικοϋ 
χαρακτήρος τοϋ κειμένου, τόν όποιον επιτείνει ή ύπαρξις προ πλείστων 
μύθων συντόμων φράσεων έν εϊδει τίτλων ένσωματωμένων εις τό τέλος 
τής έκάστοτε προηγουμένης μεταβατικής προτάσεως. Εις τινα χειρόγΡ«' 

φα οί έμμεσοι ούτοι τίτλοι δηλουνται διά μελάνης διαφόρου χρώματος, 

σπανιώτερον δέ αναγράφονται έν εϊδει έπικεφαλίδος 3 προ έκάστου μύθου. 

Έξ άλλου τό χειρόγραφον τοϋ λογίου κειμένου, τό οποίον είχεν ύπ’ όψιν 
ό παραφραστής, ενδέχεται νά περιείχε μόνον τά Αποσπάσματα ταϋτα. 

Πράγματι έν τή χειρογράφω παραδόσει τοΰ Στεψανίτον περιλαμβάνονται 

1. Είς προσεχή έκτενεστέραν μελέτην θά παρουσιάσωμεν σειράν όλην έλληνορ- 

ρωμαϊκών μυθογραφικών θεμάτων, τά όποια έμφανίζονται έκ νέου είς τήν Παντσατάντραν 
καί είς άλλα ανατολικά κείμενα καί έχουν ώς έκ τούτου έκληφθή ώς δάνεια έξ 

άνατολών. 
2. Ένθ* άνωτέρω, σ. 431. 
3. Ώς π.χ. έν τφ κώδικι τής Ρουμανικής Ακαδημίας τοΰ Βουκουρεστίου 613 (292), 

ένθα των δύο μύθων προηγούνται οί χωριστοί τίτλοι, Περί τον πονηρού τον κοινωνον 

τον σχολαστικού καί Περί τοϋ έμπορον καί τοϋ σίδηρον καί τον φίλον αντον. 
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τοιαϋτα χειρόγραφα περιέχοντα. όλίγα μόνον αποσπάσματα, ώς π.χ. ό κω- 

διξ Βοάΐείαηιΐδ ηιΐδΟβΙΐΗηειίδ Οταβοιίδ 278 ι, ό όποιος, καίτοι άπόγραφον 
χειρογράφου περιέχοντος ολόκληρον τό κείμενον, σώζει εκλογήν δύο 
μόνον ανεξαρτήτων μύθων 2. Επίσης ό παλίμψηστος κώδιξ Μβδδ&ηοηδίδ 
Οταοσιΐδ 161 (111)3, παραδίδει δύο μόνον μύθους και όλίγας άλλας προτά¬ 

σεις του κειμένου 4. Ή παρουσία άρα δύο μόνον μύθων μετ’ ιδιαιτέρων 
τίτλων έν τφ Βατικανω κώδικι 1139 δεν αρκεί διά νά δεχθώμεν, ότι ούτοι 
έκπροσοιπούν έκτενεστέραν δημώδη παράφρασιν και όχι απλώς «αυτο¬ 

τελή» παράφρασιν των σφζομένων δύο αποσπασμάτων. 

Ό Αποσπασματικός χαρακτήρ των δύο μύθων, και ιδιαιτέρως ή έλ- 

λειψις ακόμη και ύπολείμματος φραστικής συνδέσευις προς τούς έν τώ 
λογίφ κειμένφ του Στεψανίτον προηγούμενους ή επομένους μύθους, ώδή- 

γησεν εις τήν διατύπωσιν τής εικασίας, ότι ενδέχεται οί μύθοι του χειρο¬ 

γράφου νά προέρχονται έκ προφορικής παραδόσεως τού έργου 5. Ή ει¬ 

κασία αυτή δεν είναι κατ5 αρχήν άτοπος, δεδομένης τής δημοτικότητας 
καί τής φύσεως τού περιεχομένου του Στεφανίτον. Άλλα και αύτή ή διή- 

γησις τής δημώδους παραλλαγής παρουσιάζει ένάργειαν ύπενθυμίζουσαν 
λαϊκάς αφηγήσεις. Έπιπροσθέτως δέ είναι γνωστόν, ότι άλλα άναλόγου 
χαρακτήρος έργα έπέδρασαν επί τής λαϊκής παραδόσεως διαφόρου λαών 6. 

Ή λεπτομερής όμως άνάλυσις τού κειμένου μας έπιτρέπει νά άποκλείσω- 

μεν τήν εικασίαν περί προφορικής παραδόσεως. Εις τό συμπέρασμα τούτο 

1. Περιγραφήν του κώδικος βλ. παρά Η. Ο. Οοχε, θ3ία1θ£ί εοθίειιηι Γη&ηΐί- 
δεπρίοππη Βί61ίοί1ιεε38 Βοθίείαηαε, ρατδ ρηηια, Γεεοη5ίοηειη οοθίςυηι ΟΓαεεοπιιη εοηίί- 

ηεηδ, Οχίοτθ 1853, σ. 818. 

2. Περί τών έν τω κώδικι μύθων βλ. Ε - Τ ίι. Ρ 3 ρ & ά 6 ιιι β ί γ ί ο υ, δίικίϊεδ ίη 
ίΠο Μαηυδοπρί ΤΓ30ίίίοη..σσ. 45-46. 

3. Περί τοΰ κωδικός βλ. 8. Κ ο 5 δ ί, 0&1&1ο§ο δει οοθίεί Οταεεί άεΐΐ αηίίεο ηιοηα- 

δίετο δί 8. 5&1ν3ίθΓ6, οΐιε δΐ οοηδετν&ηο ηεΐΐα ύίόΐίοίύεεα ιιιιίνεΓδίί3Π3 δί Μεεδίηα, έν Ατεΐιΐ- 

νϊο δΐοποο ηίεδδίηεδε, τόμ. 5, 1904, σσ. 148 - 149, Βλ. επίσης Αιι§. Μ 3 η ο ΐ η ί, Οο- 

δίοεδ Οτηεοι ΜοπαδΙεπί Μεδί^πεηδίδ 8. δαίνείοτίδ, έν ΑΐΙί δείΐε Κ. Αεεαδοηιία Ρείο- 

Γίίοηα, τόμ. 22, 2, αηηο &εε&δειηΐεο 179 - 180, Μεδδίηα 1907, σσ. 218-219. Βλ. επίσης 
Ε. Τ & γ δ ο, υη πιπηοδοπΐίο καλοφωνικόν δεί δεο. XIII ηεΐΐπ εοΐίεζίοηε Γηε1υΓ§ίθ3 όϊζ&η- 

ΐίηε δείΐπ ΒΐΜΐοίεεπ υηίνετδίΐαπα δί ΜεδδϊηΕ, έν τφ τόμφ Εις μνήμην Σπυρίδωνος 
Λάμπρου, έν ’Αθήναις 1935, σσ. 170- 176. 

4. Περί των έν τφ κώδικι μύθων βλ. I. - Τ δ. Ρ 3 ρ & δ ε σι ε ί τ ί ο υ, δίυδίεδ ίη 
Ιίιε Μεαυδοτίρί Ττεδίδοη..., σσ. 29-30. 

5. Βλ. Ν. Είδεηείετ, ένθ’ άνωτέρω, σ. 432, ύποσημ. I. 

6. Ό Ε. Ρ Γ ε δ 6 δ ε ιι π.χ. κατέδειξεν έπιδράσδίς έκ του Βαρλαάμ και Ίωάσαφ 
επί τής ρουμανικής λαϊκής παραδόσεως. Βλ. τό άρθρον αυτού ΙηΠαεη^ Γοπιαπαΐαί 'ν&Γ- 

1&3ΐη §ί Ιο&δ&Ρ ίη ίοΐείοτυΐ Γοηιάηεδε, έν Βίδετίεδ ΟτΙοδοχα Βοηιάηά, τόμ. 84, 1966, σσ. 

191 - 208. Τό θέμα τής έπιδράσεοις τοΰ Στεφανίτον επί τής ελληνικής λαϊκής παραδόσεως 
δεν έχει είσέτι έρευνηθή. 
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V 
άγει ή έξέτασις τόσον τής γλώσσης όσον και τής δομής τής άφηγήσεως 
των δύο μύθων έν τφ Βατικανω κώδικι έν συγκρίσει προς τον λόγιον Στε- 

φανίτην. Ούτως έκ τής ήμετέρας έρεύνης ήχθημεν εις τό συμπέρασμα, ότι οί 
έν λόγφ μύθοι προέρχονται άναμφιβόλως έξ έλευθέρας παραφράσεως τού 
λογίου έργου και όχι έκ προφορικής παραδόσεως. 

Ή γλωσσική έπίδρασις τού λογίου κειμένου έπί των δημωδών απο¬ 

σπασμάτων είναι έντονος, διότι ό παραφραστής δεν ήδυνήθη πάντοτε νά 
άπομακρυνθή γλωσσικώς τοΰ πρωτοτύπου, ώστε νά γράψη εις συνεπή 
δημώδη γλώσσαν. 'Ως έκ τούτου παρατηρούμεν έγκατεσπαρμένας εις τό 
δημώδες κείμενον εκφράσεις τινάς, αί όποΐαι απαντούν μετά τοσαύτης 
συχνότητος έν τφ Στεφανίτη, ώστε νά αποβαίνουν χαρακτηριστικά γνωρί¬ 

σματα τής γλώσσης τοΰ λογίου κειμένου. Σημειουμεν κατωτέρω τοιαύ- 

τας ιδιαιτέρως χαρακτηριστικάς εκφράσεις τοΰ λογίου κειμένου έπαναλαμ- 

βανομένας εις τήν δημώδη παράφρασιν λ 
Τό κείμενον άμφοτέρων των αποσπασμάτων τοΰ Βατικανού κώδικος 

1139 άρχεται διά των λέξεων Λέγεται γάρ ώς. Άλλα καί έν τφ λογίφ κει¬ 

μένφ άμφότεροι οί μύθοι εισάγονται διά των λέξεων Λέγεται γάρ ώς (έκδ. 

Ριιπίοηί, σσ. 123 - 124, I 47 καί σ. 130, I 51, έκδ. 8]όόοι*£, σ. 187, I 47 καί 
σ. 188, I 51). Ό τρόπος ούτος εισαγωγής των μύθων είναι χαρακτηριστικός 
τοΰ ύφους τού Στεφανίτον έν άντιδιαστολή προς τάς είσαγωγικάς έκφρά- 

σεις άλλων παρομοίων κειμένων, ώς π.χ. του Βαρλαάμ καί ’Ιωάΰαφ2. 

Ή συχνότης τής εισαγωγικής ταύτης έκφράσεως λέγεται γάρ, ώς (οτι) 

έν τφ λογίφ Στεψανίτη καταφαίνεται έκ τής έξετάσεως τής αρχής άλλων 
μύθων έν τφ αύτφ κειμένφ καί αυτού τού μύθου, ό όποιος εις τινας Συντά¬ 

ξεις τοΰ Στεφανίτον παρεντίθεται εντός τής Περί τον Πονηρού άφηγή¬ 

σεως 3. Ούτω π.χ. έν τοΐς μύθοις : 

Νήτται καί Χελώνη (έκδ. Ριιπίοηί, σ. 114, I 50, εκδ. 8]δύ&Γ£, σ. 184, 
I 40) : Λέγεται γάρ, ώς εν τινι πηγή (λίμνη έκδ. !5)01χγ§) διητώντο νήτται 

(νήσσαι έκδ. δ)όόεΓ&) δύο.. . . 

1. Δεν έκρίναμεν χρήσιμον διά τήν παρούσαν μελέτην τήν παράθεσιν κατώτεροι 
πασΦν των περιπτώσεων χρήσεως έν τω Στεψανίτη των υπό έξέτασιν έκφράσεων λέγε¬ 

ται γάρ, μια των ημερών (ή νυκτών), δόλον σνρράπτειν, κτλ. διότι ό κατάλογος θά ήτο 
μάκρος χωρίς νά προσθετή νέα επιχειρήματα. 

2. Περί των έκφράσεων δι’ ών εισάγονται οί μύθοι παρά Βαρλαάμ, βλ. Ε Βοη¬ 

θέ 1 Η & Γ γ ί 3, ΤΙιε δουτοεδ οί Β3Γΐ33ΐη 3ηθ ΙοαδΕρΙι, έν ΤΙιε ΙοΙιη ΒγΨηθδ Εί0Γ&Γγ 
ΒιαΙΙείίη, τόμ. 9, 1925, σ. 123. Τό ύφος όμως τοΰ Στεφανίτον έπέδρασεν έπί άλλων συλ¬ 

λογών μύθων καί δ ή καί τοΰ Σνντίπα, όπου καί πάλιν άπαντά ή εισαγωγική έκφρασις 
λέγεται γάρ. 

3. Ό μύθος Κύκνος και ”Οφις εις τινας Συντάξεις τοΰ λογίου κειμένου παρεντίθεται 
έντός τής άφηγήσεως περί τού Πονηρού καί Σχολ·.αατικον. Τό κείμενον τού έν λόγω μύ¬ 

θου βλ. έν τή έκδ. Ριιπίοηί, σσ. 127 - 128. 
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Κύκνος καί ’Όφις (έκδ. Ρυηΐοηί, σ. 127, I 48- ό μύθος ούτος δεν περι¬ 

λαμβάνεται έν τή έκδόσει δ]όύ£Γ§) : Λέγεται γάρ, ώς κύκνος τις φωλενων.. . . 

Πολύ περισσότερα παραδείγματα εΰρηνται έν τω λογίφ κειμένφ 1, 

των οποίων ή παράθεσις παρέλκει. Προσθετέον ότι πολλάκις, ένω ή έν 
λόγω έκφρασις δεν άπαντα έν τω κειμένω των διαφόροιν εκδόσεων, κείται 
έν τούτοις ώς γραφή χειρογράφων τινων, ή όποια ένίοτε θά έπρεπε νά 
είχεν υίοθετηθή υπό των έκδοτων. Π.χ. ό μϋθος Λέων, Κόραξ, Θώς, Λύκος 
και Κάμηλος έν τω κειμένφ τού Ριιηΐοηί (σ. 107, I 37) εισάγεται διά τής 
έκφράσεως Καί γάρ λέων τις, ένφ έν τω κριτικω ύπομνήματι σημειοΟται 
και ή γραφή λέγεται γάρ ώς λέα)ν τις παραδιδομένη ύπό άλλων χειρογρά¬ 

φων, μεταξύ των οποίων και ό έκ των ουσιωδών διά τό κείμενον τού 
Ριιηΐοηί κώδιξ νείίοεηιιε Οπιεοιιε 704 2. "Αλλοτε πάλιν ή έκφρασις λέγε- 

V 

ται γάρ, ώς (οτι) δεν εισάγει μέν τον μύθον, άλλ’ άπαντα προ αυτού ώς 
εισαγωγή τοΰ προμυθίου3 4, ώς π.χ. προ τού μύθου Φθειρ και Ψνλλη 
(έκδ. Ρυηΐοηί, σ. 101, I 33, στ. 33, έκδ. δ)όόθΓ£, I 33, σ. 176, στ. 2). 

Έτι μάλλον ενδεικτική τής προελεύσεως του δημώδους έκ τού λογίου 
κειμένου είναι ή έκφρασις μίαν των ημερών, ή οποία άπαντα έν τω μύθφ 
Περί τον Πονηρού και’Οκνηροϋ (Μύθος 1, στ. 3). Ή έκφρασις αΰτη είναι 
συνηθεστάτη έν τω λογίφ κειμένφ, ένθα άπαντμ ώς μια των ημερών *, ώς 
έμφαίνεται έκ των εξής παραδειγμάτων : 

Ειτα (εϊτα δη έκδ. 8)ό06Γ§) μια των ημερών είοήλθεν. . . (έκδ. Ριιηΐοηί, 
σ. 93, I 31, στ. 1, εκδ. δ)60£Γ£, I 31 σ. 171, στ. 8). 

Μια δέ των ημερών είτιεν ό κόραξ (ο κόραξ είπεν έκδ. δ]000Γ£). . . 

1. 'Ως π.χ. Άλκυών και Νεραΐς (έκδ. Ρυηΐοηί, σ. 113, I 39 (α)- ό μύθος ούτος δεν 
περιλαμβάνεται έν τη έκδόσει ^όύβΓβ) : Λέγεται γάρ, ώς εν τινι αίγιαλφ κατφκει.. . . 

Επίσης, Πίβηκες καί Στίλβων Λίθος (έκδ. Ριιηΐοηί, σ. 121, I 45, έκδ. 81όόεΓ§, σ. 186, 

I 45) : Λέγεται γάρ, ώς τινες πίθηκες έν τινι των όρέων. .., και πλεΐστα άλλα. 

2. Τήν γραφήν λέγεται γάρ, ώς υιοθετεί ό 5]ό5εΓ2; έν τή όπ’ αύτου έκδόσει (σ. 180, 

ϊ 37), προφανώς διότι ταύτην παραδίδουν τά πλεΐστα χειρόγραφα τής τρίτης Συντάξεως, 
τήν όποιαν ούτος έκδίδει. 

3. Περί τής προελεύσεως των π ρ ο μ υ θ ί ω ν και του έξ αυτών σχηματισμού 
των έ π ι μ υ θ ί ω ν βλ. Β. Ε. Ρ ε γ γ γ, ΤΙιε Οπ§ίη οί ίίιε ΕρίιηγίΗίυιη, έν ΤΓΕΠδΕΟίίοηδ 
Εηό Ργοο600π1£5 οί Ιίιε ΑηιεποΕη Ριιίΐοΐοβϊεβΐ ΑδδΟΟΪΕΐίοη, τόμ. 71, 1940, σσ. 408-412. 

Πρβλ. καί Μ ο γ ί ε η Ν ο) £ ε ε γ <3, Εε ΓεΜε Εηίίμυε, τόμ. 1 : Εε ί&Μβ ετεοηοε ευεπϊ 
ΡΕέάΓβ, ΚόόεηίΐΕνη 1964, σσ. 487 - 510, ένθα συνοψίζονται αί διάφοροι έπι τού θέματος 
άπόψεις και αί σχετικαΐ έκ τής άρχαιότητος μαρτυρίαι. 

4. Συνήθης επίσης έν τφ λογίφ κειμένφ είναι καί ή ανάλογος έκφρασις μια των 
ννκτών. Π.χ. μια δέ των ννκτών κατέλνοε τις. . , (έκδ. Ρυηΐοηί, σ. 101, ί 34, στ. 4, έκδ. 

δ)ό06Γ§, I 34, σ. 176, στ. 6). Επίσης, έξελθών (έξήλθε έκδ. 8]όύετ§) μια των ννκτών ό 
(ο οιώ. έκδ. δίόβεΓβ) λεο τόπαρδος... (έκδ. Ριιηΐοηί, σ. 135, II 56, στ. 2, έκδ. δ)όβεΓ£, 

II 56, σ. 191 στ. 3), κτλ. 
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Ρυηΐοηί, σ. 167, ΙΠ 78, στ. 1, έκδ. δ]θ0€Γ§, III 78, σ. 205, στ. 19 - σ. 
206, στ. 1). 

Μια δε των ημερών ελειψε τό της πηγής ϋδωρ, (έκδ. Ριιηΐοηί, σσ. 

114 - 115, I 40, στ. 2 - 3. Ή έκδ. 8]ού6Γμ, I 40, σ. 184, στ. 4 - 5 έχει : ποτέ δέ 
των ημερών άπέλειψε τό τής λίμνης ύδωρ. . .). Τήν γραφήν ποτέ δέ των ήμε¬ 

ρων παραδίδουν άπαντα τά χειρόγραφα τής τρίτης Συντάξεως, ώς προκύ¬ 

πτει έκ τού κριτικού υπομνήματος τής έκδόσεως 8)όύ6Γ£. Ή έκφρασις 
ποτέ δέ ή καί ποτέ ή άπλώς ποτέ, ώς καί ή έκφρασις μια των ημερών, χρη¬ 

σιμοποιούνται εις τάς αφηγήσεις των μύθων τού Στεφανίτου προς δήλω- 

σιν αορίστου χρόνου. Η γραφή ποτέ δε των ήμερων αποτελεί λεκτικόν 
πλεονασμόν προελθόντα πιθανώτατα εκ του συμφυρμού των ισοδυνάμων 
και συνήθων έν τω Στεφάνιτη έκφράσεων ποτέ δέ και μια των ήμερων. Ή 
ομοφωνία των κωδίκων τής τρίτης Συντάξεως ώς προς τήν γραφήν ποτέ δέ 
μια των ήμερων άγει εις τό συμπέρασμα, ότι ό συμφυρμός των δύο έκφρά¬ 

σεων άνάγεται εις τό αρχέτυπον αυτής. Σημειωθήτω, επ’ ευκαιρία, ότι ή 
παρουσία τοιούτου συμφυρμού έν τφ άρχετύπω έρμηνεύεται εύλογώτερον, 

εάν ύποθέσωμεν ότι τό αρχέτυπον τής τρίτης Συντάξεως άπετέλει άναθεώ- 

ρησιν τής έκτενεστέρας μορφής τοΰ κειμένου, ή οποία σφζεται εις τά χει¬ 

ρόγραφα άλλων Συντάξεων, καί όχι τήν αρχικήν μορφήν τοΰ κειμένου 
τοΰ Στεφανίτου, ώς ύποθέτει ό δ)οΐ36Γ§ έν τή ύπ’ αυτού έκδόσει Κ 

Τέλος προς τό σημείο ν τού κειμένου, ένθα ό Βατικανός κώδιξ 1139 

παραδίδει καί μίαν των ημερών (Μύθος 1, στ. 3) άντιστοιχεΐ ή γραφή τοΰ 
λογίου (έκδ. Ρυηΐοηί, σ. 124, I 47, στ. 3 καί έκδ. δ)δύ£Γ£, I 47, σ. 187, στ. 

2) καί ποτέ (άλλήλοις &ά. έκδ. Ριιηΐοηί)..άλλ’ ό κώδιξ νυίίοΗηυδ Ογ. 704 

παρέχει τήν γραφήν μια δέ των ημερών. . . . Δυνάμεθα άρα νά ύποθέσωμεν, 

ότι ένδεχομένως καί τό χειρόγραφον, τό όποιον έχρησιμοποίησεν ό φι- 
λοπονήσας τήν ύπό έξέτασιν δημώδη παράφρασιν, περιείχε τήν γραφήν 
ταύτην ή, τουλάχιστον, ότι ή γραφή τοΰ δημώδους κειμένου και μίαν των 
ημερών άπηχεΐ τό έν γένει γλωσσικόν ιδίωμα τού λογίου προτύπου. 

Συγκρίνοντες έξ άλλου μύθους έχοντας τόσον γραπτήν όσον καί προ¬ 

φορικήν παράδοσιν παρατηροΰμεν συνήθως διαφοράς, είτε ώς προς τήν 
δομήν τής όλης άφηγήσεως είτε ώς προς τήν έντός έκάστης έπι μέρους 
ένότητος διαδοχήν των αφηγηματικών στοιχείων 2. Άλλ’ έν προκειμένη 

1. Αί διιστάμεναι απόψεις περί τής αρχικής μορφής τού Στεφανίτου έκτίθενται 
άφ5 ένός μέν έν τή ήμετέρα διατριβή δΐυάίεδ ίη ΐϊιε ΜΕηυδοηρί ΤΓαάίίίοη..., καί έν τφ 
άρθρο; τού Β. Ε. Ρ ε γ γ γ, ΤΙιε ΟτεεΚ δοιίΓεεδ οί δοωε ΑπηεηίΕη ΡΕύΙεδ, ΡοΙγοΙίΓο- 

ηΐοη : Ρεδίδούπίΐ ίατ Ργεπζ Οοίβεις Ηεϊάε1όεΓ£ 1966, κυρίως σσ. 426 - 427, άφ’ έτέρου δέ 
έν τή ύπό τοΰ δ]δύεΓ£ έκδόσει τοΰ κειμένου. 

2. Ο ε ο γ § ε Μ ε § ε δ, δοπιε ΟγεΙ ΟτεεΕ ΡΕΓΕίΙεΙδ Ιο Αεδορ’δ Ρμάΐεδ, έν Ηηηια- 

ηΐοΓΕ : ΕδδΕγδ ίη ΕίίεΓΕΐυΓε, Ροΐλίοτε, Βίό1ίθ£Γ3ρίιγ, Ηοηοηη§ Ατεδετ ΤευΙογ, Νενν ΥοιΕ 
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ή σύγκρισις τής δημώδους παραλλαγής προς τό λόγχον κείμενον αποκαλύ¬ 

πτει, δτι ούδεμία υφίσταται σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο κειμένων 
ώς προς τήν σειράν, κατά τήν οποίαν εκτυλίσσονται τά διάφορα περιστα¬ 

τικά τής άφηγήσεως. Ή έλλειψις τοιούτων χαρακτηριστικών διαφορών 
μεταξύ τής λογίας καί τής δημώδους παραλλαγής μαρτυρεί άμεσον έξάρ- 

τησιν τού δημώδους κειμένου έκ τού λογίου. Έκ παραλλήλου, καί παρά 
τό γεγονός δτι τό δημώδες κείμενον αποδίδει ελευθέριος τό πρότυπόν του 1 

καί έπί πλέον, μολονότι δεν γνωρίζομεν τό χειρόγραφον, τό όποιον είχε 
προ οφθαλμών ό παραφραστής, εις πολλά αντίστοιχα σημεία τής άφη- 

γήσεως διακρίνομεν σαφή τά ίχνη τής έπιδράσεως τής γλώσσης καί τής 
διατυπώσεως τού λογίου κειμένου έπί του δημώδους, ώς έμφαίνεται έκ των 
κατωτέρω .παρατιθεμένων ολίγων χωρίων τής παραλλαγής ΕίάεηεώΓ έν 
άντιπαραβολή προς τ ά αντίστοιχα χ ω ρ ί α του λογίου κειμένου2: 

Δημώδες κείμενον Λόγιον κείμενον 
(έκδ. ΕίάεηεώΓ) (έκδ. Ριιηίοηϊ) 

Μύθος 1 

στ. 1 
Λέγεται γάρ οτι. . . 

στ. 8-10 
. . .έκρυψαν αυτά άποκάτον είς δέν¬ 

δρο μέγα καί υψηλόν και υπόστρεψαν 
όπίσω. Μετά δέ όλίγας ημέρας άπελ- 

θόιν ό πονηρός. . . 

στ. 12 
. . .και ονχ ευρον ονδέν. 

στ. 23-24 
Καί λέγει ό πατήρ αυτόν : 11 Εγώ 

τούτο ποιήσω, άλλα βλέπε μή περ- 

πλακονμεν εις τό έδικό μας δίκτνον. 

στ. 34 - 35 
...τοιούτον εν ι και τον 

πονηρού ανθρώπου τό πλήρωμα. 

I 47, στ. 1-2 
Λέγεται γάρ ώς. . . 

I 47, στ. Π - 13 
. . .υπό τι δένδρον μέγα σννηρεφές 

τον χρυσόν κατορνξαντες, υπόστρε¬ 

ψαν. μετά δέ τινας ημέρας δ πονηρός 
λάθρα άπελθών. . . 

I 47, στ. 16- 17 
. . . ώς ονδέν εύρον, 

I 47, στ. 27-29 
δ δέ πατήρ αυτού εφη' εγώ μέν 

τούτο ποιήσω' άλλ3 ϊδε μήπως ταϊς 
οίκείαις άρκυσι σαγηνενθής, 

I 49(ο), στ. 10-11 
τοιαύτη γάρ έ σ τ ι ν 8 ή τού 

δολίου καί μοχθηρού άνδρός άπό- 

βασις. 

1960, σσ. 195 - 207, ένθα έξετάζονται αίσώπειοι μύθοι έχοντες τόσον γραπτήν όσον καί 
προφορικήν παράδοσιν. 

1. Βλ. κατωτέρω, σ. 260 κέ. 
2. Τό νεοελληνικόν κείμενον είς τάς λεπτομέρειας ενίοτε φαίνεται κατά τι συγγε- 

νέστερον προς τό κείμενον τής έκδόσεως Ραηΐοηί. 
• 3. Διά τής φράσεως ταύτης καταλήγει ή άφήγησις τού μύθου. Περί των καταλη- 

6-2-1969 
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Μύθος 2 

στ. 1 
Λέγεται γάρ οτι. . . 

στ. 3-4 
.. .ρ' κάτζια σίδηρον. 

στ. 9-10 
Εις μίαν γωνίαν τού όσπιτίον είχα 

αυτά καί έλθόντες οί ποντικοί έφαγον 
αυτό. 

στ. 18-19 
Καί είς μίαν έφώναξεν δ πατήρ τον 

παιδιού: 

στ. 20-22 
. . .εκεί οπού τρων οί ποντικοί τό 

σίδερον, εκεί έπαίρνονν καί τά γερά¬ 

κια τους ανθρώπους άλλα καί ίλέ- 

φαντες. 

I 51, στ. 1 
Λέγεται γάρ ώς.. . 

I 51, στ. 3 
. . . σιδήρου μνας 1 εκατόν. 

X 51, στ. 7-8 
εν τινι γωνία, τής οικίας μου τού¬ 

τον τέθεικα, καί κατέφαγον αυτόν οί 
μύες' 

I 51, στ. 15-16 
. . .δ πατήρ τού παιδός φωνήσας 

εΐπε' 

(έκδ. 8]θ06Γ§) 

I 51, σ. 189, στ. 6-7 
. . .ένθα μνες σίδηρον έσθίουσιν, 

εκεί ίέρακες ον μόνον ανθρώπους, 
αλλά καί ελέφαντας είς ύψος αι- 

ρονσιν. 

Αξία ιδιαιτέρας προσοχής είναι ή ύπό τού δημώδους κειμένου έ ν- 

σ ω μ ά τ ω σ ι ς, εις τό τέλος του Περί τον Πονηρού μύθου, τής μεταβα¬ 

τικής παραγράφου, ή οποία έν τφ λογίω έ π ε τ α ι μέν τού δλου μύθου, 

χωρίς δμως νά άποτελή τμήμα αυτού. Ώς έμφαίνεται έκ τού λογίου κειμέ¬ 

νου, ή παράγραφος αύτη περιέχει κεχωρισμένον έκ τής άφηγήσεως τού 
μύθου σχόλιον τού Στεφανίτου προς τον Ιχνηλάτην, τό όποιον δεν είναι 
δυνατόν νά άπετέλει τμήμα μύθου προερχόμενου έκ προφορικής παραδό- 

κτικών έκφράσεων των αρχαίων μύθων βλ. Ε ό ιι α γ ό Ρταεπίνεί, Ζιιγ Ροπή δει 
Αίηοΐ, έν Κίεΐηε Βεΐίτα^ε ζαΓ Ιό&δδίεείιεη Ρ1ιΐ1ο1ο§ίε, τόμ. 1, Κόπια 1964, σσ. 235 - 239 

(=άνατύπωσις έκ του Κάείηΐδοΐιεδ Μυδειιηι, τόμ. 73, 1920, σσ. 366-370). 

1. Ένια χειρόγραφα γράφουν λάμμας ή λάμνας (βλ. τά κριτικά υπομνήματα χ&ν 
εκδόσεων Ρυηίοπΐ καί 8]όόεΓ§) και ούτως υποβοηθούν είς τήν έξακρίβωσιν τής έννοιας 
τής έν τω δημώδει κειμένιρ λέςεως κάτζια, τήν οποίαν ή ΕϊδεηεϊβΓ, ένθ" άνωτέρω, 

σ. 435, έρμηνεύει κιβώτια άκολουθοϋσα τόν Στ. Ψάλτην, Λεξικογραφικόν "Αρχεϊον, 

"Αθήνα, τόμ. 29,1917, σσ. 36 - 38. Φαίνεται ότι ένταϋθα ή λέξις σημαίνει «τεμάχια», «πλά¬ 

κας» σιδήρου. Ή αύτή έννοια προκύπτει έκ τής "Εκλογής τού Τω. Έσκαμματισμένου, 

ένθα αντιστοιχεί ή φράσις σιδήρου κόμματα εκατόν (βλ. έκδ. "Εσκαμματισμένου 
υπό V. Ρ α η I ο η ί, XIII 2). Χάριν πληρότητος σημειώνομεν ότι λέξιν κάτζιν θησαυρίζει 
ό Ρ α π 1 δε Ε α £ α γ δ ε, Νειι^πεοΐιίδείιεδ ειΐδ ΚΙείηΑδίεη, (3όΙίΐη§οη 1886, (άνάτυπον 
έκ των Αόίιαηδ1ιιη§εη δετ Ιίόηί§ϋε1ιεη ΟεδεΙΙδεάαίί δετ ν/ίδδεηδοάαί'ΐεη ζα Οοίΐίη§ε^ 

τόμ. 33), σ. 53 : «κάτζιν... πέλεκυς χρησιμεύων είς κατόρυξιν κοιλωμάτων έπί $0ίζ 
χων έν ταΐς βραχώδεσι κώμαις τής τρωγλοδυτικής Καππαδοκίας». $7·7% * 

α I ^ μ 
ΈπετηρΙς *Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, νΕτος ΛΤ' / 
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σεως, παρά την σχετικώς επιτυχή απόπειραν του παραφραστοϋ νά ένοποιή- 

ση ταύτην μετά τής όλης πλοκής του μύθου. Ή παράγραφος αυτή καταλή¬ 

γει εις εΐδικωτέραν μεταβατικήν πρότασιν είσάγουσαν τον έπόμενον μύ¬ 

θον. Τοιαύτη μεταβατική πρότασις θά ήτο όλως περιττή προκειμένου περί 
δύο μύθων ειλημμένων έκ τής προφορικής παραδόσεοις. Τό κείμενον τής 
έν λόγφ παραγράφου έχει ούτω : 

Δημώδες κείμενον Λόγιον κείμενον 
(έκδ. Ειδοποιού) (έκδ. Ρυηίοηΐ) 

Μύθος 1 

στ. 36-40 
3 Εγώ πάντοτε έφοβονμου την πο¬ 

νηριάν σου ώς τον οφιν, επεϊ και εξ 
αντον στάζει φαρμάκι. Καί καλώ εϊ- 

πεν οπού είπεν : Καλόν εναι νά φενγη 
κανείς τους πονηρούς ανθρώπους καί 
τους κακούς, κάν συγγενείς καί γνώρι¬ 

μοι είσίν. "Ομοιον τό έποίησεν ο πρα- 

γματεντής. 

I 50, στ. 1-5 
3Εγώ μεν ούν αεί σου την γλώτταν 

επτοονμην, ώς τον όδόντα τον δφεως, 

έπεί καί άμφοϊν ιός άποστάζεταΐ' κα¬ 

λώς γάρ είπεν ο εϊπών φεύγε τούς 
πονηρούς άνδρας, καν συγγενείς, καν 
άγχιστεϊς ώσι. ταντόν γάρ τοι πεποί- 

ηκας τω τον εμπόρου. 

Ή παραδοχή σαφών και άμεσων επιδράσεων έκ του όλου γλωσσικού 
ιδιώματος τής λόγιας παραλλαγής των μύθων μας έπιτρέπει νά έρμηνεύ- 

σωμεν και τό έφθαρμένον χωρίον τής δημώδους παραφράσεως, καθ’ εαυτόν 
λογιζόμενος τί /δει/ συρράψαι, λέγει αντω (Μύθος 2, στ. 8 - 9), τό όποιον 
σημειώνει ώς νοσούν ή Ειδοποιοί·. Ώς προς τό σημεΐον τούτο ή δημώδης 
παράφρασις δεν φαίνεται νά έξαρτάται έξ άντιστοίχου χωρίου του λογίου 
κειμένου. Τά αντίστοιχα χωρία των εκδόσεων Ρυηίοηΐ και 3.ΐόδοΓ§ έχουν 
απλώς τήν γραφήν ό 6έ εψη, έκ δέ των είς τά κριτικά υπομνήματα παρατι- 

θεμένων άλλων γραφοόν ούδεμία προσεγγίζει λεκτικώς προς τήν νοσούσαν 
φράσιν του νεοελληνικού κειμένου. Τό ρήμα συρράπτω 1 όμως είναι σύ- 

νηθες είς τό λόγιον κείμενον ώς μέρος τής έκφράσεως δόλον (και σπανιώ- 

τερον σκαιωρίαν) συρράπτω, τής οποίας ή έννοια αρμόζει εις τό παρόν 
χωρίον. Π.χ. οι δέ τοιοντον δόλον σννέρραψαν (έκδ. Ρυηίοηΐ, σ. 110, I 37, 

στ. 44, έκδ. 3]οϋοΓ§ I 37, σ. 182, στ. 10), ΐδε τον δόλον, ον συνέρραψας, και 
τά της άποβάσεοις σκόπησον (έκδ. Ρυηίοηΐ, σ. 119,1 44, στ. 2, έκδ. δρόοΐ'μ 
I 44, σ. 185, στ. 6 - 7), τον παρ αντον σνρραφέντα δόλον (έκδ. Ριιηΐοηΐ, 

1. Λήμμα συρράπτω δέν περιλαμβάνεται έν τφ Γλωσσαρίφ τοΰ ϋη Ο αη £ 6, έν 
δέ τφ λεξικφ τοϋ Ε. Α. 8 ο ρ 1ι ο ο 1 ε 5 συντομώτατον μόνον καί άλυσιτελές διά τήν 

άποκατάστασιν τοϋ χωρίου. 
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σ. 135, Π 56, στ. 5-6, έκδ. 8]όόθΓ£, Π 56, σ. 191, στ. 6 - 7 : τον σνρραφέντα 
δόλον παρ3 αντον), πας τις άνήρ δόλον καθ’ έτερον συρράπτων (έκδ. Ριιηίοπί, 
σ. 156, II 73, στ. 2, έκδ. 8)δόθΓμ, II 73, σ. 200, στ. 19 - 20) ι. Δυνάμεθα άρα 
νά διορθώσωμεν τό χωρίον τής δημώδους παραφράσεως κατά τό πρότυπον 
τού λογίου κειμένου ώς εξής : τί(να δόλων) δει συρράψαι. Είναι σαφές ότι 
ή έκφρασις δόλον (ή ένδεχομένα>ς σκακωρίαν) σνρράπτειν αποκαθιστώ τήν 
έννοιαν τοϋ χωρίου και ότι ταύτην είχεν ύπ5 όψιν ό παραφραστής. 

Λίαν ενδιαφέρουσα εϊναι ή μεταφραστική τεχνική, τήν οποίαν παρου¬ 

σιάζει ή παραλλαγή Ειδοποιού, και δή καί έν συγκρίσει προς τήν τεχνικήν 
τών δύο μεταγενεστέρων νεοελληνικών παραλλαγών. Άλλ* ή μελέτη τοϋ 
ζητήματος τούτου προαπαιτεί τήν έξέτασιν δύο άλλων προβλημάτων, 

ήτοι τής έλληνομαθείας τοϋ παραφραστοϋ και τής ταυτότητος τού χει¬ 

ρογράφου, τό όποιον ούτος είχε προ οφθαλμών. 

Τό συγκεκριμένον χειρόγραφον του λογίου κειμένου, τό όποιον έχρη- 

σίμευσεν είς τήν μετάφρασιν δέν είναι γνωστόν. Ούτω δυσχεραίνεται ή 
λεπτομερής κρίσις περί τής γλωσσικής έπαρκείας καί τής μεταφραστι¬ 

κής δεξιότητος τοΰ παραφραστοϋ, άλλ’ είναι πάντως δυνατόν νά προβώμεν 
είς ώρισμένας γενικάς παρατηρήσεις. Ό παραφραστής δέν έπιδεικνύει 
έξαίρετον γνώσιν τής αρχαίας ελληνικής γλώσσης καί λογοτεχνίας, διότι 
εις τό δημώδες κείμενον ύπάρχουν μεταφραστικά σφάλματα, τά όποια 
δέν δυνάμεθα νά άποδώσωμεν είς ήθελημένην προσπάθειαν τοϋ παρα¬ 

φραστοϋ νά βελτιώση τήν διήγησιν. Τά κατωτέρω παρατιθέμενα ολίγα 
παραδείγματα άρκοϋν διά νά δείξουν τήν περιωρισμένην παιδείαν τοϋ 
παραφραστοϋ. 

Ή έπικεφαλίς τοϋ πρώτου μύθου, Περί τον Πονηρού καί 3Οκνηρόν, 

άντιστοιχεΐ προς τήν φράσιν τοϋ λογίου κειμένου περί τοϋ πονηρού άνδρός 
τον κοινωνον τοϋ σχολαστικού. Ό Σχολαστικός δέν είναι απλώς «ό σχολήν 
άγων», άλλα χαρακτηριστικός μωρός ήρως πολλών έλληνικών άνεκδότων, 

διάφορος τοϋ Όκνηροϋ, ώς μαρτυρεί τό κείμενον τοϋ Φιλογέλωτος 2. Τούτο 
φαίνεται, ότι ήγνόει ό παραφραστής, ό όποιος παρανοεΐ τήν έννοιαν τοϋ 
κειμένου μεταφράζω ν οκνηρός. Ή ύποκατάστασις οκνηρού εις τον ρόλον 
τοΰ σχολαστικού είναι ατυχής, διότι άφέλειαν μάλλον ή οκνηρίαν έπιδει- 
κνύει τό πρόσωπο ν τούτο έν τφ άφηγήματι. Έν άλλω χωρίω πάλιν (Μύθος 

1. Επίσης καί σκαιωρίαν... συρράψαι, βλ. π.χ. εκδ. Ρυηίοηΐ, σ. 98, I 33, στ. 4 - 5 

καί έκδ. 8]οΙ)6Γ0, I 33, σ. 174, στ. 10. 

2. Περί Φιλογέλωτος βλ. κυρίως Β. Ε. Ρ ε γ γ γ, Οη ίΐιε Μεηυδοπρΐδ οί ΡΜοβεΙοδ, 

έν ΟΙαδδΐοαΙ 8ίυ<3ΐεδ ΐη Ηοηοτ οί \ν. Α. ΟΜώΐΗετ, υιώ&ηα, Ιΐϋηοίδ, 1943, σσ. 157- 166“ 
τελευταία έκδοσις τοϋ κειμένου ϋπό Α. Τ ίι ί ε γ ίε I <3ε γ, ΡΗΠο§ε1οδ: Πετ ΕεεΙιίΓεοηά, 

Οπεείιίδείι - δευίεοίι, ππΐ Εϊη1είίυη§εη υηά ΚοιηηιεηίαΓ, ΜϋηεΚεη (Τυδευίυιη) 1968. Τό 
κείμενον έξέδωκε ψευδωνύμως καί ό Ά δ. Κοραής: Τεροκλέους φιλοσόφου αστεία, 

2 
ί 
ι 
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1, στ. 31) παρατηρουμεν, δτι ή λέξις άγχιστεΐς αποδίδεται διά τής λέξεως 
γνώριμοι (βλ. ανωτέρω, σ. 258). Εις όλίγας άλλας περιπτώσεις ό παραφρα- 

στής φαίνεται, δτι έχει παρανοήσει τό λόγιον κείμενον. Εις την αρχήν 
του δευτέρου μύθου εις τό δημώδες κείμενον ό Πραγματευτής μεταβαίνει 
εις άλλην χώραν και εκεί παραδίδει εις Φίλον τον σίδηρον προς φύ- 

λαξιν, ένω εις τό λόγιον κείμενον ό Έμπορος και ό έμπιστος Φίλος δια¬ 

μένουν είς τ ή ν αυτήν χώραν. 

Έχοντες πάντοτε ύπ5 δψιν τήν μάλλον περιωρισμένην έλληνομάθειαν 
τοΰ παραφραστου, δυνάμεθα ήδη νά προχωρήσωμεν εις τήν έξέτασιν τής 
μεταφραστικής τεχνικής, ή οποία παρουσιάζει ιδιαίτερον ενδιαφέρον. Τό 
δημώδες κείμενον συνήθως αποδίδει έλευθέρως καί άλλάσσει τήν άφήγη- 

σιν επί. τό παραστατικώτερον καί δραματικώτερον. Τό ικανοποιητικόν 
τούτο αποτέλεσμα έπιτυγχάνει ό παραφραστής διά ποικίλων μέσων καί 
άλλαγών. Ευθύς λόγος υποκαθίσταται πολλάκις έκεΐ δπου τό λόγιον κείμε¬ 

νον έχει πλάγιον. Π.χ. πρβλ. Μύθον 1, στ. 21 -23, έν αντιπαραβολή προς 
τό κείμενον του ΡιιηΙοηί, I 47, στ. 25 - 27 : 

Και έπαρεκάλωσεν αυτόν λόγων : 

"Αγωμε και άνέβα είς τό δένδρον καί 
κρνβήσον εκεί, καί, όταν ελθη ό κρι¬ 

τής και ερώτηση τδ δένδρον, έσν νά 
λέγης δτι ό όκνός έπήρεν τά άσπρα. 

και ήξίωσε τον πατέρα αυτού εϊς 
τδ δένδρον νπεισελθεϊν καί προς τον 

μέλλοντα έρωτήσαι άποκρίνασθαι ώς 
ο σχολαστικός μόνος τον θησαυρόν 
έσύλησεν. 

Επίσης είς τό λόγιον κείμενον ό "Εμπορος άναχωρών παρεκατέθετό 
τινι των φίλων αυτού σιδήρου μνας εκατόν. Τό δημώδες κείμενον δμως έπε- 

κτείνει τήν διήγησιν καί συγχρόνως προσδίδει είς ταύτην έντασιν διά τής 
χρήσεως ευθέοος λόγου : (Μύθος 2, στ. 2 - 3): Καί έπαρέδωκεν αύτω ρ' κά- 

τζια σίδερον καί λέγει τον φίλων αυτού : Φνλασσόν μοι αυτά καί όταν επι¬ 

στρέφω νά μέ τά δώσης. Έτι ζωηρότερον καθίσταται τό δημώδες κείμενον 
διά τής εισαγωγής ρητορικών ερωτήσεων, λέξεων ή μεταφορών άπορρεου- 

σών έκ τής εμπειρίας τής ζωής, προστακτικής αντί οριστικής, ευθειών 
ερωτήσεων άντί πλαγίων, ύποκαταστάσεως άφηρημένων ρημάτων δΤ άλ¬ 

λων δηλωτικών αισθήσεων καί δι5 άφθονων πηγαίων έπιφωνηματικών έκ- 

οίς προσετέθησαν βραχείαι σημειώσεις, καί τι να των Ιταλικών νεωτέρων άστείων, 

όπό Μ. τ ο ϋ X ί ο υ, έν Παρισίοις 18Ι2’ περί της έκδόσεως ταύτης βλ. Δ. Σ. Γ κ ί νη, 

Τά ανώνυμα έργα του Κοραή, Αθήνα 1948, σ. 12’ βλ. έπίσης Δ. Σ. Γ κ ί ν η καί 
Β. Γ. Μ έ ξ α. Ελληνική Βιβλιογραφία 1830 - 1863... (έν τή σειρά Πραγματεϊαι τής 
Άκαδ. Αθηνών, άρ. 11), τόμ. 1, έν Άθήναις 1939, σ. 115, άρ. 706 καί προσθήκην 
αύτόθι, τόμ. 3, 1957, σ. 532. Ή έκδ, Κοραή περιέχει όχι μόνον γαλλικήν (πρβλ. 

Γκίνη-Μέξα, αύτόθι, τόμ. 1, σ. 115), άλλα καί νεοελληνικήν μετάφρασιν. 
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φράσεων. Πολλάκις εις τήν αύτήν φράσιν συνυπάρχουν πολλαί έκ τών άλ¬ 

λαγών, τάς όποιας έσημειώσαμεν άνωτέρω. Τά ακολουθούντο κατ’ εκλο¬ 

γήν παραδείγματα δεικνύουν τάς άλλαγάς καί τήν βελτίωσιν τής άφηγή- 

σεως. Παραθέτομεν ταΰτα κατά τήν σειράν τών άνωτέρω παρατηρήσεων : 

Δημώδες κείμενον 
(έκδ. ΕίάεηοίβΓ) 

Μΰθ. 2, στ. 13-14 
Καί δι αυτό τί νά ποίησης; 

Μύθ. 1, στ. 15 
Αυτός δέ ούκ έπίστευεν αυτόν ώ 

δήμιος, 

Μύθ. 1, στ. 18 
Τό δένδρον αυτό νά μαρτνρή 

σ η τήν άλιήθειαν. 

Μΰθ. 2, στ. 17 
Μήνα είδες τό παιδίο μου, ώ 

φ ί λ ε; 

Μΰθ. 2, στ. 19-20 
Κύριε έ λ έ η σ ο ν! Τις ειδεν 

γεράκια νά παίρνουν τους ανθρώπους; 

Μΰθ. 1, στ. 31 
Καί ευθέονς έφώναξεν ό σ κ ολό¬ 

γερος: Κύριε έ λ έ η σ ο ν, τ ί 
εν ι έτοντ ο! 

Λόγιον κείμενον 
(έκδ. Ριιηΐοηϊ) 

I 51, στ. 8-9 
καί μηδέν μελώσει σοι περί αυτού. 

(Ούδέν αντιστοιχεί παρά ΡιιηΙοηΐ 
ή δ)δόεΐ'§) 

I 47, στ. 22 - 23 
τδ δένδρον αυτό μοι μ α ρ τ υ ρ ή- 

σ ε ι τήν αλήθειαν, 

I 51, στ. 13-14 
... δ πατήρ τοϋ παιδος έπη ρώ¬ 

τησε ν αυτόν περί τον παιδάς' 

ϊ 51, στ. 16 - 17 
ώ οντοι, (έκδ. δ)όύ>6Γ£ άνδρες) 

ϊδετέ (έκδ. 8)θόθΓ£ ο ι δ ατ ε) ποτέ 
ίέρακα άνθροοπονς είς ύφος αϊροντα; 

I 49(ο), στ. 7 
. . .ενθνς εφώνησεν δ πατήρ αν- 

τοϋ' 

Ή έναργεστέρα άφήγησις συμβαδίζει καί προς πλέον άνάγλυφον δια¬ 

γραφήν τών ψυχολογικών σχέσεων. Π.χ. ένφ τό λόγιον κείμενον (έκδ. 

Ραηίοηί, I 51, στ. 4-5) απλώς λέγει δ δέ ήδη όπογνονς τήν επιστρο¬ 

φήν τον εμπόρου, τό δημώδες κείμενον είναι άναλυτικώτερον καί παρέχει 
έντονωτέραν έρμηνείαν τών ελατηρίων του Φίλου διά τής φράσεως *7?ρ- 

γησεν δέ ό πραγματευτής, καί ή λ π ι ζ ε ν δ φίλος αυτού πλέον ούκ έρχεται 
(Μύθος 2, στ. 5 - 6). Τό ύφος ένθυμίζει προφορικός λαϊκάς διηγήσεις καί 
επιτείνει τήν έντύπωσιν δτι ό παραφραστής δεν ήτο λόγιος.. Θεμελιώδεις 
διαφοράς παρουσιάζει ή δημώδης παραλλαγή καί προς τάς άνεκδότους δύο 
άλλας νεοελλη νικάς μεταφράσεις ύπό τών λογίων Θεοδοσίου Ζυγομαλά 1 

1. Περί Θεοδοσίου Ζυγομαλα καί τής όπ’ αυτού γενομένης παραφράσεως τοϋ Στε- 

ψανίτου βλ. I. - Τ ή. Ρ α ρ & ά & ιτΐ ε ί γ ΐ ο υ, δίαάΐοδ ία ίΗο Μ&ηιΐδοπρί ΤΓ&ώίϊοπ..., 
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και Δη μητριού Προκοπίου λ Αί μεταφράσεις τόσον του Ζυγομαλά 5 όσον 

σσ. 163 - 172 (αί υποσημειώσεις 47 - 77 έν σσ. 171 -172 παρέχουν καί βιβλιογραφικός 
πληροφορίας). Βλ. έπίσης Ε. - Ο. 8 ,ί 6 6 ε γ §, δίερΕαηΐΙεδ ιιηό ΙεΕηεΙ&Ιεδ..σσ. 122 - 
132. Ή αξιόλογος μετάφρασις τοϋ Ζυγομαλα παραδιδομένη υπό πολυπληθών χειρο¬ 
γράφων (βλ. I. - Τΐι. ΡαραόεηιείΓΪου, ένθ’ άνωτέροι..., σσ. 163 - 164) παραμένει 
εισέτι ανέκδοτος. Περί τοΰ βίου και της δράσεως του Ζυγομαλά βλ. τήν θεμελιώδη με¬ 
λέτην τοϋ Ε πι ί 1 ε Ε ε § γ α η. ό, ΝοΙίεε ϋίο§Γ&ρ1ιίηυο κιιγ Ιεαη αί ΤΕεοόοδε Ζγ£θΐηαΙα$, 
έν Κεουείΐ όε ΙεχΙεδ εί όε ΙταόιιεΙίοηδ, ραΕΙίε ρ&Γ Ιεδ ρΓοίεδδειιτδ όε ΓΕοοΙε όεδ 1αη£ΐΐ65 
οηεηίαΐεδ νΐναηίεδ ά Γοεεαδϊοη όυ VIII0 Οοημτβδ ίηίεπιαίίοη&ΐ όεδ Οηεηίαΐίδίεδ Ιεηυ & 
δΙοεΕΕοΙηι εη 1889, Ρατίδ 1889. Βλ. έπίσης τό αρθρον τοϋ Α1. Τ ιι γ γη, Όε Αείϋ Αηδίί- 
όίδ οοόίεε ναΓδονίεηδί ηΐςμιε όε Αηόιεα ΤαΓαηοννδΙά εί ΤΕεοόοδίο Ζγ§οηΐ3.1α, έν Ατείιϊννυπι 
Ρϋοΐο^ΐοζηε ΡοΙδΚϊεϊ Αοηόεηήί υηιΐε) νν ΚχαΕο\νίε, τόμ. 9,1929, κυρίως σσ. 33-69 (πλούσια 
βιβλιογραφία έν σσ. 71 - 78). Περί τοϋ Ζυγομαλα ώς κωδικογράφου βλ. Μ α γ ί ε V ο § ε I - 
νϊείοΓ ΟαΓόίΕαιΐδεη, Βίε ΒπευΕίδεΕεη δείιτεΐάετ όεδ ΜίΐίοΙαΙΙεΓδ από όετ Κεηαίδ- 
δαηοε, ΒεϊΕείΙ ζιιιη ΖεηίΓαόΙαΙΙ Γϋτ ΒϊόΙίοΐΕεΕδννεδεη, άρ. 33, ΕείρζΪ£ 1909, σ. 131. Βλ. 
επίσης και τά έξής πρόσφατα δημοσιεύματα μή περιλαμβανόμενα εις τήν βιβλιογραφίαν 
τών ανωτέρω μνημονευθεισών μελετών : Χρ. Γ. Πατρινέλη, "Ελληνες κωδικο- 
γράφοι τών χρόνων τής “Αναγεννήσεως, Έπετηρίς τοϋ Μεσαιωνικού “Αρχείου τής Ακα¬ 
δημίας “Αθηνών, τόμ. 8 /9, 1958/9, σσ. 86- 87. Ρ. Ο α η 3. γ ί, δεηΕεδ £Γ6εδ όε Ια Κεηαϊδ- 
δαηεε : Αόόΐίίοηδ εί οοττεοΐίοηδ αιιχ ΓέρετΙοίΓεδ όε νο§ε1 - ΟατόΐΕαιΐδεη εΐ όε Ραΐηηεΐϊδ, 
έν δεη'ρίοπυΓη, τόμ. 17, 1963, σσ. 76-77. Κ. Α. ϋε Μ ε γ© τ, 8επΕεδ βίεοδ όε 1 & Κ.ε- 
ηαίδδαηεε : Αόόΐίίοηδ εί εοιτεείίοηδ αυχ τέρεΓίοΙτεδ όε Υο^εΐ - ΟαΜίΕαυδεη, όε Ραίπηεΐίδ 
εί όε ΟαηαιΊ, έν δεπρίοπυπι, τόμ. 18, 1964, σ. 285. 

1. Περί τοΰ Δημητρίου Προκοπίου καί τής όπ’ αύτοϋ γενομένης μεταφράσεως τοϋ 
Στεφανίτον βλ, Ε. - Ο. 8 ] α Ε ε γ §, δΙερΕαηίΙεδ υηό ΙοΕηεΙαΙεδ..σσ. 132- 136. Περί 
Προκοπίου έν γένει πρόσθες εις τήν ύπό τοϋ 8)όΕεΓ£ παρατιθεμένην βιβλιογραφίαν: 

ΡαΕΓίείιΐδ-ΗαΓίεδ, ΒίΕΙίοΐΕεεα Οταεεα, τόμ. 11, 1800, σσ. 521 - 523* τά έκεΐ περι¬ 

εχόμενα άνετυπώθησαν ύπό τοϋ Κ ω ν σ τ. Ν. Σ ά θ α, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τόμ. 3, 

έν Βενετία 1872, σσ. 480 - 503. Μελετίου μητροπολίτου “Αθηνών, Εκκλησιαστική 
Ιστορία, τόμ. 4, έν Βιέννη 1785, σ. 223. Κ. Ν. Σάθα, Νεοελληνική Φιλολογία..., 

έν “Αθήναις 1868, σ. 443. Γεωργίου I. Ζαβίρα, Νέα Ελλάς ή έλληνικόν θέατρον, 

έκδοθεΐσα έπίμελείφ Γεωργίου Π. Κρέμου, “Αθήνησι 1872, σ. 264. Επιίΐε Ε ε £ γ α η ό, 

Δακικαί Εφημερίδες : έρΗόηιέπόεδ όαεεδ ου εΗτοπίςοε όε Ια §υειΤ6 όε ηυαΙΙτε αηδ (1736 - 

1739) ρατ ΘοηδΙαηΙίη ΟαροηΙέδ..., τόμ. 2, Ρατίδ 1889, σ. XXVIII. Τοΰ αύτοϋ, Βίόΐίο- 

£ταρΕίε Εεΐΐέηίφίε.., XVIII δίέείε, τόμ. 3, Ραπ δ 1918, σ. 414, ένθα μνημονεύεται έπίγραμμα 
τοϋ Προκοπίου εις Ήλίαν Μηνιάτην. Ε ύ λ. Κ ο υ ρ ί λ α, Οί άκαδημαϊκοί τής Μοσχο- 

πόλεως. Θεολογία, τόμ. 9, 1931, σσ. 138 - 152 καί 318 - 326. Παναγιώτου “Α ρ α- 

βαντινοΰ, Βιογραφική συλλογή λογίων τής Τουρκοκρατίας, Εισαγωγή - “Επιμέλεια 
Κ. Θ. Δημαρά, “Ιωάννινα 1960, σ. 162. Β δ γ ) ε Κηόδ, Ε’ΗίδΙοίΓε όε Ια ΕΐΙεταΙηΓε 
ηέο - §Γεοηυε : Εα ρεποόε )υδςιι,εη 1821, έν ΑεΙα ΕΤηίνεΓδίίαΙίδ Πρδαΐίεηδίδ : δΐιιόία Οταεεα 
υρδαΐίεηδία, άριθ. 1, 3ΐοε1<Εο1ιη - ΟόΐεΕθΓ£ - υρρδαΐα 1962, σ. 479. Άλκη “Αγγέ¬ 

λου, Πλάτωνος τύχαι: Ή λόγια παράδοση στην Τουρκοκρατία, “Αθήνα 1963, σ. 65. 
Τοϋ αύτοϋ, Καλλινίκου Δ': Συμπλήρωμα στην «Έπαρίθμηση» τοϋ Δ. Προκοπίου, 

Έρανιστής, τόμ. 1, 1963, σσ. 23 - 29. Ή μετάφρασις τοϋ Δ. Προκοπίου παραμένει εισέτι 
ανέκδοτος. 

2. Διά τήν σύγκρισιν έχρησιμοποίησα φωτογραφίας τοϋ Παρισινού κωδικός 2902 Α, 
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και τοϋ Προκοπίου1, τούλάχιστον εις τό ύπό έξέτασιν τμήμα τοϋ Στεφα¬ 

νίτον, ακολουθούν πιστώς τό λόγιον πρότυπον, τό όποιον απλώς «μετα¬ 

γλωττίζουν» εις τήν νεοελληνικήν. Μεταφράζουν μάλλον ή παραφράζουν. 

Οί μεταφρασται οδτοι δεν έκδηλώνουν τήν πλουσίαν δημιουργικήν φαντα¬ 

σίαν, ή οποία δίδει εις τήν δημώδη παράφρασιν τον ζωηρόν της χαρακτήρα. 

Ή μεταφραστική τεχνική τής δημώδους παραφράσεως παρουσιάζει μεγαλυ- 

τέραν συγγένειαν προς τό ύφος τής ιταλικής παραλλαγής, ή όποία έγενετο 
έκ τοΰ ελληνικού Στεφανίτον υπό τοΰ διασήμου όνθρωπιστοϋ Ρπιηοοίοο 
Ραΐτίζί2 κατά τον 16ον αιώνα. Άμφότερα τά κείμενα προσδίδουν δραματι- 
κώτερον τόνον εϊς τήν διήγησιν, αλλ’ ή δημώδης ελληνική παράφρασις 
έπιτυγχάνει τήν ζωηροτέραν άφήγησιν. Δεν διαβλέπομεν ένταϋθα άπ’ ευ¬ 

θείας σχέσιν ή έπίδρασιν, άλλα διαπιστώνομεν δτι ό άφελέστερος συγγρα- 

φεύς τής δημώδους παραλλαγής ήτο, ύπό τήν έποψιν ταύτην, συγγενέστε¬ 

ρος προς τό πνεύμα τής ιταλικής Αναγεννήσεως, ή ό σύγχρονος τοϋ Ραίπζί 
λόγιος πρωτονοτάριος και δικαιοφύλαξ Θεοδόσιος Ζυγομαλας. 

[Εη£ΐίδΕ δμηιηΐ3Γγ οη ίοΐΐοννίης ρα£εδ] 

τόν όποιον περιγράφει ό Η. Οιηοη.ί, ΙηνεηΙαίτε δοιηηιαίτε όεδ ιηαηυδεπίδ £Γ80δ όε 
Ια ΒϋΕΕοΐΕέςυε Ν&ΙίοηαΙε εί όεδ αυίτεδ όίόΐίοΐίαεςυεδ όε Ρ&ηδ εί όεδ ΌέραΓίιιιεηΙδ, 111 

Αηοίεη Γοηόδ Ρ&π» 1888, σ. 57. 
1. Διά τήν σύγκρισιν έχρησιμοποίησα φωτογραφίας τοϋ κώδικος 229 (80) τής Ρου¬ 

μανικής “Ακαδημίας τοϋ Βουκουρεστίου, τόν όποιον περιγράφει ό €. Ε ΐ I ζ ί ε α, Βίδΐίο- 

Ιεεα Αεαόεπιϊεΐ ΪΙοιηάηε. Οαΐα1ο§υ1 ιηαηιΐδεπρίεΙοΓ §Γεεε§Ιί, ΒαεαΓε§Ιΐ 1909, σ. 113. 
2. Περί τής άκριβοϋς έλληνικής πηγής τής ιταλικής μεταφράσεως καί περί τοϋ 

δτι ό Ραίπζϊ έφιλοπόνησε ταύτην βλ. Ε-ΤΕ. Ρ α ρ α ό ε πι εI γ ΐ ο «, ΤΕε δοοΓεεδ 
αηό ΐΕε ΘΕαταεΙεΓ οί ΌβΙ Οονβνηο άβ Κβ$ηΐ, έν ΤταηδαεΙΐοηδ αηό ΡΓθοεεόϊη§δ οί ΐΕε 
Απιετΐεαπ ΡΕίΙοΙοΒίεαΙ ΑδδοοίαΙίοη, τόμ. 92, 1961, σσ. 422-439. Ή μεταφραστική τεχνική 
τοΰ Ραίπζϊ αναλύεται έν σσ. 437 - 439. 
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ΑΝ ΑΝΟΙΕΝΤ ΟΚΕΕΚ ΜΟΤΙΕ 
ΑΝϋ ΤΗΕ ΡΑΒΕΕ5 ΪΝ ΟΟΌΕΧ νΑΤΙΟΑΝυδ ΟΚ. 1139 

Τ\νο ΐηίβΓβδίΐη§ η&ΓΓ&ίΐνβδ (ογ, Ιοοββΐγ, ί&ΡΙβδ), υη!αιο\νη 80 ί&Γ, 

Ρ&νβ 1)ββη ρτώΐίβϊιβά. Γβββηίΐγ Ργ Ν. ΕΐάβηβΐβΓ {ΗβΙΙβηίΗα 20 (1967) 430 - 
435) ίτοιη ίΡβ 161Κ ββηί. βοάβχ ν&ίΐβ&ηυδ Ο&βουδ 1139 ίοΐ. 160ν - 163ν 
&ηά 163ν - 165Γ. ΤΡβ ί\νο η&ΓΓ&ίΐνβδ ΓβρΓβδβηί α άβιηοίΐβ νβΓδΐοη (ΡβΓβ- 

αίίβΓ ΓβίβΓΓβά ίο 8.180 &δ ίΡβ ΕΐάβηβΐβΓ νβΓδΐοη) οί ί\νο δίοπβδ βοηί&ίηβά 

ϊη δγιηβοη δβίΐι’δ 8Ιβρίιαηίίβε, 9. Βγζ&ηίΐηβ δίΟΓγ-ΡοοΡ &η<1 ΡύΓ8ίβη- 

8ρίβ£βΙ, ίϊιβ οπ§ϊη οί \ν1ιΐβ!ι β&η 6ο ίΓ&ββύ Ρ&βΡ ίο ίϊιβ δαηδίίηί Ραπ- 

οΚαίαηίτα. 

Οί δρβοϊαΐ ΐηίβΓβδί ίο δίτκίβηίβ οί &ηβΐβηί ΟββΡ ΙΐίβΓ&ίηΓβ ΐδ ίϊιβ 

ιηοίΐί οί ΪΓοη-β&ίΐη^ ιηΐββ (δίίίΐι Τΐιοηιρδοη, Μοή{ - Ιηάβχ..1531. 
2), οη Λνΐιΐβΐι ΐΕβ ΒββοηΟ ίδΒΙβ ΐδ Ρυΐΐί. Ργοπι ίϊιβ ν&πουδ ηιοίίί ΐηάβχβδ 

ΐί &ρρβ&Γδ ίΐι&ί ίΡβ ιηοίΐί ΐδ οπβηίοΐ &ηά ίϊιβ βάΐίοΓδ οί ίϊιβ ιηυΐίΐί&πουδ 

Νβ&Γ-Ε&δίβπι αηά λΥβδίβΓη βίβδββηβί&ηίδ οί ίΡβ ΡαηάιαΙαηΙτα ίβΐΐ ηδ 
ηοίΜη£ ίΐιβί \νοαΜ άΐδρβΐ ΐΐι&ί ΐιηρΓβδδΐοη. ΝβνβΓίΙιβΙβδδ, ίϊιβ 8&ιηβ ιηοίΐί 

Ϊ8 ίουη<Ι ΐη & ηιπηΡβΓ οί αυίΙιΟΓδ οί ΟββΡ &η(1 Κοπιαη Αηίΐ^ηΐίγ Ργ \νΡοιη 

ΐί ΐδ ιΐδβά ΐη & ν&πβίγ οί \ν&γδ. δβνβΓ&1 8ηί1ΐ0Γ8 δηβΡ &δ ΤΡβορΙίΓ&δίηδ, 

Αηίΐ§οηηδ οί Ο&Γγδίηδ, Ρΐΐηγ ίϊιβ ΕΙάβι· &ηά Αβίΐ&η (αιηοηβ' οίΡβΓδ 

βίίβά ΐη ίϊιβ 8.Γίΐβ1β) ιηβηίΐοη ήοη- ογ £θΜ-β&ίΐη§ ιηΐββ &η<1 ίΡβγ Εβ- 

ςυβηίΐγ η&ιηβ ίϊιβ ν&ποιίδ ρΐ&οβδ λνΡβΓβ δυβίι ιηΐββ &Γβ ρΓβδυηιβά ίο βχΐδί. 

δΐηββ ίϊιβ άβδοΐ&ίβ Αβ^β&η ΐδΐ&ηά οί Ογ&ΓΟδ ΐδ οίίβη ηιβηίΐοηβά &δ ίΡβ 

ρΐ&ββ \νΡβΓβ δηβΡ ηιΐββ Ιΐνβ, ΐί Ρ&δ Ρββη δη^βδίβά ίϊι&ί ίΡβ ίΓ&<Ιΐίΐοη 

&Ρουί ηιΐββ β&ίΐη§’ ΪΓοη &1\ν&γδ ΓβίβΓβ ίο Ογ&ΓΟδ \νΡβη ηο δρββίίΐβ ρΐ&ββ 

Ϊ8 δί&ίβΟ. Ιί ΐδ ο1β8Γ, Ρο\νβνβΓ, Ιγοπι & ηιπηΡβΓ οί ηηβΐβηί ρ&δδ3§:β8 βΐίβά, 

ίΡ&ί ίϊιβ Ιοβ&Ιΐζ&ίΐοη οί ίϊιβ παράδοξον ΐη Ογ&ΓΟδ ΐδ α Ι&ίβΓ άβνβίοριηβηί 
ΡΓΟυ^Ρί &Ροιιί Ργ ίϊιβ βχΐδίβηββ οί δίΐΐΐ &ηοίΡβΓ ίΓ&<1ΐίΐοη βοηηββίΐη^ 

ηιΐββ \νίίΡ Ογ&ΓΟδ; Ιογ &δ Ρΐΐηγ ίϊιβ ΕΙάβΓ &δδβΓίδ οη ίΡβ αηίΐιοπίγ οί 

Υ&γγο, ιηΐββ άΓονβ &\νηγ ίϊιβ ΐηΙιαΡΐίηηίδ οί ίΕβ ΐδίαηά. ΤΙιβ παράδοξον 

Αη Αηαβηί ΟΓοεί: ΜοίΐΓ αηά ΐίιβ Ρα51εδ ίη Οθ(3. ναίίο&ηυδ <3γ. 1139 

(ΐ.β., ηιΐββ βαίΐη§ ιηβί&Ι) ΐδ &1δο ηιβηίΐοηβά 6γ Εΐνγ ηηά οίΚβΓδ αβ η Ρ&ά 

&η§υΓγ. ΤΙιβ ί8.βί ίΐιβί πιΐοβ Ιΐνβ ηηάβΓ^ΓΟηηά ςηαΐΐίΐβά ίΕβπι αδ βΜΕοηΐβ 

8ηά μαντικώτατα αηΐπι&ΐδ, αη6 ίΐιΐδ Ιαδί αίίπΐ^ηίβ, ΐη ίηπι, βχρίαΐηδ ίΙιβίΓ 

βοηηββίίοη λνΐίΐι Αροΐΐο. Εηδί ηηά πιοδί ΐηιροΓίηηί, ίϊιβ ιηοίΐί οββηΐ’β 

ηΐδο 8.8 8 ιηβίαρΙιοΓ ΐη ί^ο ΙΐίβΓ&τγ ρ888&§βδ, ηηηιβίγ, ΗβΓοάαδ III ^Δι¬ 

δάσκαλος) 75 - 6 αηά δβηββη ΑροωΙοομηίοείε VII 1, Ιογ λυΜοΕ & ιηηΐίΐ- 

ίηάβ οί βοηί1ΐβίΐη£ ίηίβΐ’ρΓβίηίΐοηδ 1ι&8 6ββη δη^βδίβά. ΤΙιβ ηδβ οί ίϊιβ 

ηιοίίί ΐη ίϊιβ ίηΜβ, 1ιο\νβνβΓ, πι&1<:βδ ΐίδ ηιβηηΐη^ βΙβαΓ. ΤΙιβ Ι&ηά ΛνΙιβΓβ 

ηιΐββ βαί ΪΓοη ΐδ "ννοηάβΓίηηά”, α ρΐ&ββ λνΙιβΓβ &1Ι ΙπηβΙδ οί οίΕβηνΐδβ 

ΐηβΓβάΐΡΙβ ογ ίπ§1ιίβηΐη§' ί1ιΐη§δ ιηβγ Ιιηρρβη. Τΐιΐδ ΐηίβΓρΓβίηίΐοη πι&γ 6β 

ηρρίΐβά Ιιοίΐι ίο ΗβΐΌ<Ι&δ’ οηά ίο δβηββα’δ ρ&Β88§β &η(1 ηαηΐίβδ 1>βίίβΓ 

δβηδβ ίΐιηη β&ιΊΐβΓ ΐηίβΓρΓβίαίΐοηδ (δββ αΡονβ, ρρ. 243 - 245 ηηά 248 - 

250). Ιί ΐδ ηΐδο ηοίβννΌΓίίιγ ίΐιηί ίϊιβ ηιοίίί υηάβΓ (ϋδβυδδΐοη 1ΐ88 δηΓνΐνβά 

ΐη ΜοάβΓη ΟΓββΙί; ίοΙΙίΙοΓβ. 

ΤΙιβ ΕΜβηβΐβΓ νβΓδΐοη ρΓβδβηίδ δβνββαί οίΐιββ ΐηίβΓβδίΐη^ ρροΡΙβηΐδ. 

Ρ&ΓαΙΙβΙ ΐηδίηηββδ Ιγοπι ίϊιβ ηιηηυδβηρί ίΓηάΐίΐοη οί 8ΐβρ1ιαηίΙβ8 &γθ 

8(1(1ιιββ(1 ΐη ίϊιβ ραρβΓ ΐη δηρροΓί οί ίϊιβ νΐβ\ν ίΕηί ρβιΊιαρδ ίΐιίδ ίβχί ΐδ 

ηοί α Γβηαηβηί οί 8 ίυΐΐ άβηιοίΐβ ίΓβηδΙηίΐοη οί ίϊιβ Βγζ&ηίΐηβ 8ίβρΚαηίίββ. 

ΡιΐΓίΙιβΓ, ΕΐίΙβηβΐβΓ’δ βοηΐββίιΐΓβ ίΐηαί ίϊιβ ίβχί ηιηγ Ιιανβ ροδδίΡΙγ οη^ΐη&ί- 

βά ηοί 88 8 ίΓηηδΙ&ίΐοη 8ί &11, 6ηί, Γ&ίΙιβΓ, 8δ 8 βοηιροδΐίΐοη ΓββοΓάΐη^ ογ&1 

ίΓ8<1ΐίΐοη ΐδ βοηίβδίβά, οη ίϊιβ §Γοηηάδ ί1ΐ8ί ηβΐίΙιβΓ ίϊιβ δίηιοίπΓβ πογ ίϊιβ 

Ιηη^ηη^β οί ίβχί 1>β3Γ ουί δηβίι 3 βοηίββίυΓβ. ΤΕβ Ιΐη^υΐδίΐβ ΐηίΐηβηοβ 

βχβΓίβά 6γ ίϊιβ Βγζ&ηίΐηβ βχβηιρΙ&Γ ΐδ δίΓοη§, &η(1 δρβοΐίΐβ βχρΓβδδΐοηδ 

ί1ι&ί 3Γ6 β3ΓΠΐ&Γΐί8 οί ίϊιβ 1&η§η8§β οί 8ίβρΙιαπίΙβ8 3Γβ ΐίΙβηίΐΓιβά ΐη ίϊιβ 6β- 

ιηοίΐβ ίβχί. ΤΙαβ Γββο§ηΐίΐοη οί ίϊιβ Ιΐη^ιιΐδίΐο 6βρβη6βηβγ οί ίϊιβ ΕΐάβηβΐβΓ 

νβΓδΐοη ηροη ΐίδ Βγζ&ηίΐηβ ρΓοίοίγρβ Ιβηάδ ίο ίϊιβ βπιβη(ΐ3ίΐοη οί & 

ρ&δδ&§β ηΐ3Γΐί:β6 &δ οοΓπιρί ΐη ΕΐίΙβηβΐβΓ’δ βάΐίΐοη (δββ δβονβ, ρρ. 258 - 

259) &ηά ίο & ηβνΓ ΐηίβΓρΓβίηϋοη οί ίϊιβ οΡδβιΐΓβ \νθΓ(Ι κάτζια (=1&Γ§β 

ρΐβββδ, "ρΐ§δ” οί ιηβί&Ι). Ιηβΐ(1βηί&11γ, &ίίβηίΐοη ΐδ &1δθ βηΐίβά ίο 8 ρ3δδ3§:6 

ΐη ίϊιβ ίβχί οί 8ίβρΙιαηίΙβ8 (βά. 8ϊο1)6γ§’, I 40, Ιΐηβδ 4-5), ννΙιΐοΕ δββηο,δ ίο 

ροΐηί οηί ίΕ&ί ίϊιβ ίβχί β(ϋίβ(1 6γ 8]οΡθγ§ 6οβδ ηοί ΓβρΓβδβηί ίϊιβ &Γβ1ιβ- 

ίγρ&1 ϊογπι οί δγη&βοη 8βί1Τδ βοηιροδΐίΐοη. 

Νβχί, ίϊιβ Ιΐη^ηΐδίΐο βοιηρβίβηββ οί ίϊιβ ίΓηηδΙ&ίοΐ’ οί ίϊιβ ίβχί ΐδ 

(ΒδβιΐδδββΙ. Ρΐηηΐΐγ, ίΡβ ίΓ&ηδ1&ίΐοη ίβοΡηΐςηβ ηηά ίΡβ ΙΐίβΓ&Γγ ςιι&ΐΐίΐβδ 

οί ίΡβ ΕΐάβηβίβΓ νβΓδΐοη 3Γβ ηηβίγζβίΐ ηηά οοηιρ8Γβά \νΐίΡ ίϊιβ βΡηΓ&βίβΓ 

οί ίϊιβ η&ΓΓ&ίίνβ ΐη ΐίδ Βγζ&ηίΐηβ 0ΓΪ§ΐη&1 &η(1 ίϊιβ οϊΙιθγ ίνΓο ροβί-Βγ- 

ζ&ηίΐηβ ίΓ&ηδΐ8ίΐοηδ ΐηίο Μοάβτη ΟΓββΡ ηι&άβ Ργ ίϊιβ ΙββΓηβά ηιβη ΤΡ. 

Ζγ§οιη&ΐ3δ ΐη 1584 &ηά Οβηι. ΡΓοΡορΐου ΐη 1721. ΤΡβ βϊι&Γππη§1γ ηηϊνβ 

ροριιΙ&Γ νβΓδΐοη οί ίΡβ ν&ίίβ&η βοιίβχ (ϋδρίηγδ §τβ&ίβΓ ίΓββοΙοπι &ηά 

ηηίηΡΐΡΐίβά βΓβαίΐνΐίγ ΐη ίϊιβ Ιι&ηάΐΐη^: οί ίΡβ ίβχί. Ιί τβο&δίδ ίΡβ δίοπβδ 
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ΐη α γπογο άΐΓθοί,, οαιΊίιγ, νινιά αηά βνβη άΓ&ιηειίΐο πιοΙά. Τΐιυδ, ϋ δ!ιο\νδ γ·|||| 
^γθηΙθγ Είηδίιίρ ίο ΐΒβ ΙθοΒηΐίμΐθ οί Πιβ 16Πι οβηί. Ιΐεΐί&η νβΓδϊοη οί ίΐβ 
δίβρΗαηίΐβδ, ΐΓ&ηδΙ&Ιβά ίϊοηα ίΐιβ ΟτβθΕ Βγ ί.ΐιο Γοησννηβά Κβη&ΐδδαηοβ νίϋϋ 
δοΙιοΙ&Γ ΡΓαηοβδοο Ραίπζί, ΐΗ&η ίΐιβ ίΓοηδΙαϋοη οί Ρ&Ιπζί’δ οοηΙειηροΓ&Γγ :·ϊΛ 
Ιβ&Γηβά ΟγθθΕ Τά. Ζγ£θπι&1α8. }ϊ;^|ϋί 

* ** *· .* · ,'/ν·"*·!.·.· 

ΙΩΑΝΝΗΣ - ΘΕΟΦΑΝΗΣ II ΑΠΑΛΗ ΜΗΤΡΙΟΥ ,:||| 

"·. '· 

ΟΙ ΣΤΑΥΡΟΕΙΔΕΙΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΝΑΟΙ 
ΤΗΣ ΣΙΚΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΙΤΑΛΙΑΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Προ αρκετού χρόνου, μελετών ώρισμένα προβλήματα σχέσιν έχοντα 
προς τούς βυζαντινούς σταυροειδείς εγγεγραμμένους ναούς, ήναγκάσθην 
νά συγκεντρώσω εις φωτοαντίγραφα ή φωτοτυπίας, τά σχέδια όλων σχεδόν 
των γνωστών ναών του τύπου αύτου. "Εν μέρος τοϋ υλικού τούτου, περιλαμ- 

βάνον τούς σταυροειδείς έγγεγραμμένους ναούς τής Μικρός Ασίας, ήδη 
έξεδόθη ή ένώ σήμερον μέ ιδιαιτέραν χαράν παρουσιάζω εις τούς "Ελληνας 
συναδέλφους τό άνάλογον έκ Σικελίας και Κάτω Ιταλίας υλικόν, όπου έπι 
μακρόν διέτριψα μελετών τά μνημεία έπιτοπίως. 

Καίτοι τά μνημεία τά όποια παρουσιάζω, ανήκουν σήμερον είς τήν 
τόσον προηγμένην, ίδίςι έξ άρχαιολογικής και άναστηλωτικής έπόψεως, 
Ιταλίαν, δεν είναι πάντα αρκούντως γνωστά. Εις τήν Σικελίαν, όπου ή 
παλαιοχριστιανική καί βυζαντινή αρχαιολογία είναι τά μάλιστα προηγμέναι 
καί τά μνημεία καλώς μελετημένα, (καίτοι πάντοτε ελλείπει ή σύγκρισις 
καί άμεσος συσχέτισις μετά τών μεγάλων κέντρων τής Βυζαντινής Τέχνης), 
ταΰτα απλώς παρουσιάζονται είς τό έλληνικόν έπιστημονικόν κοινόν, έν 
αντιθέσει προς τά όχι πάντοτε καλώς μελετημένα μνημεία τής Άπουλίας 
και Καλαβρίας, κατά τήν έξέτασιν τών οποίων παραθέτω καί τά πορίσματα 
τών προσωπικών μου έρευνών. 

Πριν ή προχωρήσο} εις τήν τυπολογικήν καί μορφολογικήν έξέτασιν 
τών μνημείων έθεώρησα απαραίτητον τήν παράθεσιν μιας εκτεταμένης 
πως ιστορικής επισκοπήσεως, ή οποία δίδει είς τον "Ελληνα αναγνώστην 
έν γενικόν ιστορικόν διάγραμμα, δεδομένου ότι έν Έλλάδι, τά τής Βυζαν¬ 

τινής Σικελίας καί Κάτω Τταλίας είναι πολλάκις άγνωστα, παραποιημένα. 

η ππ ηΓί.νππ πόνο. ’1 2. 

1. Γ. Δημητροκάλλη, Οί Σταυροειδείς Εγγεγραμμένοι Ναοί τής Μικράς 
Ασίας, «Μικρασιατικά Χρονικά», τόμ. ΙΓΓ (1967), σσ. 81-183. 

2. Τυπικόν παράδειγμα τά ελάχιστα και έν πολλοϊς εσφαλμένα, τά όποια κετεχω- 

ρήθησαν ακόμη καί είς τήν έγκυρον «Μεγάλην Ελληνικήν Εγκυκλοπαίδειαν», (τόμ. 

ΚΑ', σ. 831). 
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ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΊΣΚΟΠΗΣΙΣ 

Ή διατήρησις τής Βυζαντινής Τέχνης εις τήν Κάτω Ιταλίαν δεν είναι 
πρόβλημα, χρήζον μελέτης και έξηγήσεως, όπως — λόγω τής Αραβικής 
Κατοχής — συμβαίνει μέ τήν Σικελίαν. 'Η Βυζαντινή Τέχνη τής Κάτω 
Ιταλίας, ή ακμή καί ή λάμψις αυτής, οφείλονται είς τό γεγονός ότι ή περιο¬ 

χή αυτή καί ενώ ήδη ή Σικελία εύρίσκετο υπό Αραβικήν Κατοχήν, ήτο 
μέχρι και του ΙΑ' αιώνος, σχεδόν συνεχώς τμήμα τής Βυζαντινής Αύτοκρα- 

τορίας, του όποίου τό έλληνικόν στοιχεΐον φαίνεται ότι ένισχύθη υπό μι¬ 

κρών άλλ5 επανειλημμένων μεταγενεστέρου μεταναστεύσεων. Ή δράστη ριό- 

της των βασιλειανών μοναχών έξ άλλου, συγκεντρωμένων εις ώρισμένας 
μονάς, μεγάλως έβοήθησεν είς τήν συνεχή άναζωπύρωσιν τής Βυζαντινής 
Τέχνης, ή όποια ούτω διετηρήθη επί αιώνας. Βεβαίως καί ή γεωγραφική 
θέσις, ίδια μάλιστα τής Άπουλίας, έπαιξεν σημαίνοντα ρόλον καί διά τούτο 
καί τά σημαντικώτερα βυζαντινά μνημεία όπως καί αί άξιολογώτεραι γλιοσ- 

σικαί νησίδες (Βόβα, Καλημέρα, “Ότραντο) εύρίσκονται είς τήν περιοχήν 
αυτήν, τήν προς τήν Ελλάδα πλησιεστέραν. Χαρακτηριστικώς ό Ρ. Μετίί 
γράφει : «Εα ροκϊζΐοηε §εο§πιΓίοε οΐιε ίε άεΐ δαίεηίο μιιαά πη ροηίε ρυοίοεο 
ϊηοοηίΓΟ εΙΓΕρίτο ; 1ε Ιοηίεηε ιηε οοηιιιηε είηοδχ&ίιη άεΐίε ροροίεζίοηί ε 1ε 
νίεεηίε ροΐίΐΐεΐιε, ηιίΐίΐηπ ε Γε1ΐ§ίο:ε ενενεηο 1ε§είε ςυε&ίε τε^ίοπε εΐΐε Με- 

άτε Οτεοΐε, ςιώκΒ, όϊνεηηε, εηοΐιε ηεί ρπιηο ηιεόΐοενο, 1ε Ιίηεε ά\ ρε5ΐεβ§ίο 
ε άί εοηΐείίο Γυε 1ε Ιερϊ§ΐε ε 1ε Ρεηίεοίε ΕΙΙεηίεε»· λ Εις τήν στενήν μετά τής 
Ελλάδος σύνδεσιν τής Άπουλίας καί μάλιστα τής Σαλεντινής χερσονήσου 
συνετέλεσε καί τό γεγονός ότι είς αυτήν εύρίσκονται καί οί σπουδαιότεροι 
επί του Τονίου καί τής Άδριατικής λιμένες τής Νοτίου Ιταλίας (Τάρας, 

’Ότραντο, Πρίντεζι, Μπάρι), διά των οποίων διεξήγετο καί τό έμπόριον 
μετά τής κυρίως Ελλάδος καί γενικώτερον τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. 

Υπήρξε τόσον χαρακτηριστικώς έντονος ό βυζαντινός χαρακτήρ τής 
Σαλεντινής χερσονήσου, ώστε ό Α. Ρτεικίί, καθτιγητής του Πανεπιστη¬ 

μίου του Μπάρι τήν άποκαλεΐ «Επαρχίαν τής Βυζαντινής Τέχνης» λ Ανά¬ 

λογοι άλλωστε καί χαρακτηριστικότεροι είναι οί όροι Οιχοΐε Ιίεΐΐοε1 2 3 4 5, 

Οΐ'δοϊε δείοηίΐπε λ Ηοΐΐεδ ΟίΓεπίίηε δ. Ό Αηίοηεοΐ, άναφερόμενος είς τάς 

1. Ρ. Μ ατΐί, ΚικΙεπ ε ιηοηιιιηεηίϊ ηεί ία Ρεηίδοίε δαίεηίίηα, Εεοοε 1932, σ. 94. 

2. Α. Ρ γ 3. η ά ί, Ιί δείεηίο. ΡΐΌνίηοΪ3 άεΙΓΑτΙε Βϊζ&ηίίηα, «Αίίί άεί Οοηνεμηο 
ΙηίεΓηαζΐοηαΙε δΐιΐ ίειηη : ΕΌπεηίε Οπδΐί&ηο ηεΐΐη δίοπη άεΐΐα Οίνϊΐίέ, Κόπια - Ρίτεηζε 
1963», Κοπΐ3 1964, σσ. 671-711. 

3. Ο. Κ ο Η IΓ δ, Γη θΓ6θί& Ιΐαΐϊοε, «ΑηίΗτοροδ», τόμ. ΧΧΙίΙ (1928), σσ. 1021 - 1028. 

4. Ο. Ρ&ΙυηιΒο, δοΐείο ε Ια Οτεοία δ3ΐεηίίη3, Μϊΐ&ηο 1929. 

5. Μ. 0&δδοηΐ, ΗεΙΙάδ ΟίΓ&ηίΐηα ο άίδε§ηο ^ΓηηηηηΙίοαΙε, ΟτοΙίαίεΓΓαίη 1937 

τοιχογραφίας των πολυαρίθμων ύποσκάφων ναών τής Άπουλίας, έτι κατη- 

γορηματικώτερος, γράφει : «Αηεΐιε ςιιαηάο φΐοδίο οοτηροδίζίοηϊ νβη§οηο 
Εθοοηιρ3.§ηαί£ άα 1ε§§εη06 Ιαίΐηε, τεεί&ηο ίιιίΐηνία Ιηζηηΐίηε, εεε^ιιϊΐβ είοέ 
ίη ραε:ε §Γεοο, άε ροροίεζίοηί £Γεε1ιε, άα ειΊίδΙί ρΓοΓοηάεηιοηίε ίερίΓαίΐ 
εί ηιοάοΐΐΐ ε&ηοηίεΐ άεΐΐάτίε όίζεηίιηε» λ Αλλά καί μετά τήν άπώλειαν των 
έδαφών αύτών διά τό Βυζάντιον ή εν τή Κάτω Ιταλία καί ιδία έν Άπου- 

λία δράσις τών Ελλήνων μοναχών καί καλλιτεχνών έσυνεχίσθη επί μα- 

κρόν άνευ διακοπής. Ό Πανταλέων, συνθέτης του μωσαϊκού δαπέδου του 
ρωμανικού ρυθμού Καθεδρικού ναού τού ’Ότραντο ήτο Έλλην2, όπως 
Έλλην υπήρξε καί ό Άρχιτέκτων Νικόλαος όστις φκοδόμησε τό φρού- 

ριον τής Ευοεπι είς τό βόρειον άκρον τής Άπουλίας 3. 

* 
* * 

Διά τήν Σικελίαν πιστεύεται γενικώς ότι έπαυσε νά είναι έλληνική, 

ότε τω 831 οί Άραβες είσέβαλον εις τήν νήσον, μετά τό άποτυχόν προδο¬ 

τικόν κίνημα τού Εΰφημίου, ζητήσαντος τήν βοήθειάν των προς αποφυγήν 
τών συνεπειών τής φιλοδοξίας του προς πλήρη άνεξαρτοποίησιν έναντι 
του Βυζαντίου. Διά τό κίνημα τού Εύφημίου έγράφησαν κατά καιρούς 
πολλά, έγένετο δέ προσπάθεια νά έμφανισθή καί ώς κίνημα χωριστικόν, 

κατ’ έπίδρασιν ίσως τών διαφόρων χωριστικών κινημάτων τά όποια μέχρι 
σήμερον γίνονται, όπως π.χ. τό σημαντικόν χωριστικόν κίνημα τό όποιον 
έγένετο άμέσως μετά τον β' παγκόσμιον πόλεμον 5. "Οπωσδήποτε τά περί 

Ο. Κ ο Η 1 ί 5, Νευδδ 3ΐι$ άετ «Οτεοία ΟΐΓβηΙίηα», «Μί$οε1ΐ3ηε3 Ο. ΜβΓοαΙϊ», Κόπια 1946, 

σσ. 509 - 520. 
1. Α. Α η I ο η & ο ϊ, Ατίε Βίζαηίίηα ίη Τειτα ά’ΟίΓαηϋο. Γη «1είίεΓ3ίιΐΓ3» ίη 8. δίε- 

Ιηηο άί δοΐεΐο, Οαΐηΐίηη 1953, σ. 12. 
2. Ρ γ. Γ ε η ο γ ηι α η Γ Νοίεδ 3Γθ1ιέο1θ£ίςιΐ8δ 5ΐΐΓ 1& Τειτε (ΓΟίταιιίε, «ΟαζείΙε 

ΑΓθΗέο1ο§ΐςαε», τόμ. VII (Ραπ$ 1881 - 82), σ. 124, Ο. Ο ί § 1 ί, II Ταΐΐοηε ά’Ιί&Ιϊη, Βετ^&ιηο 
1912, σ. 99, Ε. Β ε γ ΐ η α X, Ε’ΑγΙ άαηδ Γΐΐηΐΐε Μέπάίοηαίε, Ρατίδ 1904, τόμ. II, σσ. 491 - 
492, Κ. δ. Ε ο ο ίη ί $, Αίεχηηόετ ίόε Οτε&ί’δ οείεδΐίαΐ Ιοατηεγ, «ΤΗε Βυτ1ϊη§ίοη Μη§&ζϊηε 
Γογ ΟοηηοϊδδεαΓδ», τόμ. XXXII (1918), σ. 140. 

3. Ε. Μάηίζ, Εεδ ητΕδίεδ 5γζηηίϊηδ ό&ηδ ΓΕατορε Ιδίίηε άϋ V &η XI δίέείε, 
«Κ,ενυε <3ε ΓΑτΐ ΟΙίΓεΐίεη», τόμ. IV (Εϋΐε 1893). 

4. Ρ. Ο 3 5 ο I ΐ ο, Ευίεηήο ε ίΐ ιηονϊιηεηίο δερ&ΓηίίδΙη ηεΙΓΙΙαΙία όϊζηηΐϊηα, Τοτΐηο 
1890, Α. Κ ο δ δ ί, ϋεΐΐε εηηδε άεΐΐα 8θ11εν3ζίοηε όί Εηίεηιίο εοηίΓΟ Ιη άοιηΐηαζίοηε όϊ- 
ζ&ηΐίηη ίη δίοίΙΕ, «Κεηάίεοηίί άεΐΐα Κεαίε Αεεαάεηιίη άεί Εϊηοεί», τόμ. ΧΙΠ (1904), δ. 53, 

ίαδο. 6° καί είς «δίϋάί δίοποί», Βοΐο^ηα 1906, σσ. 95 - 145. 
5. Σήμερον ή Σικελία είναι αυτόνομος εντός τών ορίων τής Ιταλικής Επικράτειας 

άλλα μέ ιδίαν βουλήν και υπουργεία. Παρ’ δλα αυτά φαίνεται νά υπάρχη διάθεσις καί 
διά πλήρη ακόμη άνεξαρτησίαν, άν ληφθή ύπ’ όψιν π.χ. ότι υφίσταται τό πολιτικόν κί- 

I 
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χωριστικού κινήματος του Ευφημίου είναι βεβαίως άνόητα καί τό θέμα τής 
^Αραβικής εισβολής είναι ήδη ίστορικώς λελυμένον. 

"Οπωσδήποτε δμως ή Αραβική εισβολή τοϋ 831 δεν σημαίνει και τήν 
άμεσον κατάκτησιν τής νήσου υπό των Αράβων και τον έξαραβισμόν της. 

Παρήλθον πολλά έτη, μέχρις δτου, μετά λυσσώδη και επικήν άντίστασιν 
τών βυζαντινών στρατευμάτων και τοϋ γηγενούς ελληνικού στοιχείου, 

κατορθώσουν οί "Αραβες νά συμπληρώσουν τήν κατάκτησιν ολοκλήρου 
τής Σικελίας. Αί Συρακοϋσαι ύπέκυψαν τω 878, ή φοβερά δε καταστροφή 
περιγράφεται υπό τοϋ μοναχοΰ Θεοδοσίου *, ένω τό Ταυρομένιον (Τ&ογ- 

ιπϊηα), τελευταϊον προπύργιον των Βυζαντινών εις τήν Σικελίαν, μετά μεγα¬ 

λειώδη καί ήρωϊκήν άμυναν περιήλθεν εις τούς "Αραβας, μόλις τφ 902 2. 

Οΐ "Αραβες δεν έπφκισαν τήν Σικελίαν, δποος δέ ήδη παρετηρήθη δεν 
υπάρχουν αξιόλογοι οικισμοί έξ άρχής αραβικοί. Πέραν τούτου φαίνεται 
δτι δεν κατώρθωσαν νά έξισλαμίσουν σημαντικόν μέρος τοϋ γηγενούς 
έλληνικοϋ στοιχείου, ή άν τούτο κατωρθώθη έν μέρει, φαίνεται δτι έλαβε 
χώραν μόνον εις τό δυτικόν άκρον τής νήσου, δπου τό ελληνικόν στοιχεΐον 
ήτο πάντοτε άσθενέστερον. Αλλά καί εις τήν περιοχήν αυτήν, άκόμη καί 
εις αύτό τοϋτο τό Παλέρμον, τοϋ όποίου τόσον έτονίσθη καί υπεγραμμίσθη 
ή δήθεν αραβική του φυσιογνωμία, τον ΙΑ ,ΙΒ' καί ΙΓΓ αιώνα, ό μουσουλμα¬ 

νικός πληθυσμός αύτοϋ μόλις ήτο κατά τι μεγαλύτερος τοϋ έλληνικοϋ. Ή 
Ιστορική αυτή λεπτομέρεια, ιδιαιτέρως σημαντική, είναι αξία μεγαλυτέρας 
προσοχής καί διά τοϋτο καταχωρώ αυτήν ταύτην τήν φράσιν τοϋ V. Ώϊ 
Οίοναηηΐ, ποτέ καθηγητοΰ τοϋ Πανεπιστημίου του Παλέρμου, ό όποιος 
έπί λέξει γράφει «.. .οΐιο Ια ροροίαζίοηο ιηιιειιΙηΊαηα άι Ραΐεηηο ηο’ εεοοΗ 
XI, XII, ΧΠΙ, ηοη δία άι §Γαη Ιυη^α ρΐΐι ηυηιεΓοεα δείΐα ροροίεζΐοπε οπ- 

εΐϊαηα §ΐ'εοε»3. 

νήμα Μονίηιεηίο ρεε Γΐηάϊρεηάεηζει <3ε11& δίοίϋα, τοϋ όποίου ή δύναμις εις προηγούμενας 
έκλογάς ήταν σημαντική. 

1. Ο. Ο. Ζυ ΓβΐΙΐ, ΙΑδριίβηαζίοηε άΐ δίτΕοαδΗ ηεΙΓ880, Τεδίο §τεεο <3ε1Ια ΙεΙΙοεε 
άεΐ Γηοη&εο Τεοάοδίο, «Οεηίεηαπο Μ. Αηιαπ», Ρείεπηο 1910, σσ. 165 - 184, Β. Ρε ν&- 
βηίηί, Ρ’Εδδεάΐο άί δίΓΕοαδΕ (878 ά.Ο.) ε 1ε. ΙείίεΓΕ άί Τεοάοβίο ηιοηεοο, ίη υηα παονε 
ίΓεάυζίοηε Ιεΐίηε, «Πεπραγμένα Θ' Διεθνοΰς Βυζαντινολογικοϋ Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 
1953», τόμ. ΒΓ, Άθήναι 1956, σ. 496. Τοϋ αύτοϋ, δίτεουδε οεειιρΕίΕ άε§1ΐ ΑγεΘι (Τεο- 
άοδΐο ΐΏοηαοο πεγγ^), «Γ& Οι&γε ΚΕδδθ§ηα 8ΐοί1ίαη& άβΐΐε ΟιιΗιιγε, άεΙΓΑτίε, άεΙίΕ δειίοίΕ», 

τόμ. I (Ρείεπηο 1952), σσ. 69-74, Τοϋ αύτοϋ, 5ίπιοιΐδ& οεοαρεία άα^ΐϊ ΑγηΘϊ ε 
1’ερΐδΐοΐα άι Τεοάοδίο Μοπεοο, «Βγζ&ηίίοη», τόμ. XXIX - XXX (1959 - 60), σσ. 267 - 279. 

2. Β. Η. Π ο Π ε υ, Ήιε Τοκΐ Ηίβΐι ΑώηίΓΕί Ευδίαώίοδ Ατ^γΐΌδ Εηά ίίιε όείΓ3γΕΐ 
οΓ Τ&οΓτηίηα ίο ΙΗο ΑΓποαη Ατεύδ ίη 902, «Αίίί όεΙΓνίΙΓ Οοη§Γ6δ$ο ΙηΐεπΐΕζίοη3ΐε <1ί 
δίοάί Βΐζ&ηίίηί, ΡΕίεπηο 1951», Κοηια 1953, τόμ. I, σσ. 340 - 353. 

3. V. ϋί Ο ί ο ν α η η ί, ϋΐνίδίοηε είηο§ΓΕίίθΕ άεΙίΕ Ροροίαζίοηβ άί ΡΕίεπηο ηε’ 

56οο1 ΐ XI, XII, XIII, «ΑΓούίνίο δίοηεο ρετ Ια δίςΐΐϊα», τόμ. XIII (1888), Άνάτυπον, σ. 26. 
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Ή Αραβική Κατοχή δεν διαιωνίσθη, δεδομένου δτι αί προσπάθειαι 
του Βυζαντίου δεν έγκατελείφθησαν ποτέ. Ό στρατηγός Γεώργιος Μανιά- 

κης θριαμβεύων εις τάς άνατολικάς άκτάς άπηλευθέρόσε τω 1038 τάς Συ¬ 

ρακούσας, καίτοι τελικώς ούτε ό γενναίος αυτός στρατηγός κατώρθωσε 
τήν άνάκτησιν τής νήσου. Τον Μανιακήν αναφέρουν 1 οι σικελικοί θρϋλοι 
μέ συγκίνησιν, είναι δέ χαρακτηριστικόν δτι ούτε ή 'Αγία Μαρία τοϋ Μα¬ 

νιακή, οΰτε τό Κάστρον τοϋ Μανιάκη εις τον λιμένα των Συρακουσών, 
έχουν ίστορικώς σχέσιν μέ τον στρατηγόν. 

Ή σοβαρώτερη προσπάθεια διά τήν άπελευθέρωσιν τής μεγαλονήσου, 

ή οποία έγένετο μέσιρ τών Νορμανδών, άπέτυχε διότι οί Νορμανδοί έκηρύ- 

χθησαν ανεξάρτητοι, μέ αποτέλεσμα τήν όριστικήν πλέον άπώλειαν τής 
Σικελίας διά τον Ελληνισμόν. Οί νέοι κατακτηται ένίσχυσαν κατ8 άρχάς 
τήν δραστηριότητα τών ορθοδόξων βασιλειανών μοναχών, άλλ’ ή έπέμβασις 
τοϋ Πάπα έσβησεν ταχέως τήν δράσιν των εις τά σημαντικώτερα κέντρα 
της. Ό Καθολικισμός καί ή Λατινική γλώσσα έσβησαν ένα πολιτισμόν 
καί μίαν έθνολογικήν συνέχειαν είκοσι αιώνων, ή οποία προηγουμένως 
είχε κατορθώσει νά άποφύγη οίανδήποτε άλλοίωσιν, παρά τάς ξένας είσβο- 

λάς καί τάς δύο μακροχρονίους κατακτήσεις τών Ρωμαίων καί τών Αράβων. 

*Αλλ* ό άφανισμός τοϋ Ελληνισμού εις τήν Σικελίαν δεν έπήλθε 
ταχέως. Οί ίδιοι οί Νορμανδοί, καίτοι κατακτηται, αναγκάζονται καί χρη 
σιμοποιοϋν τρεις «επισήμους» γλώσσας (ελληνικήν, λατινικήν καί αραβι¬ 

κήν) ένω οί άνώτατοι άξιωματικοί τοϋ στόλου των καί πολλάκις καί αυτοί 
οί ναύαρχοι είναι "Ελληνες 2. Ό πρώτος αρχιεπίσκοπος τής νήσου, ό Νι¬ 

κόδημος, είναι "Βλλην (Σικελός)3, ένω ή Βυζαντινή Τέχνη εις ώρισμένους 
τομείς κυριαρχεί απολύτως (μωσαϊκά). Α,λλ8 οΰτε καί κατά τήν έποχήν 
αυτήν, ούτε μεταγενεστέρως τό Βυζάντιον παρητήθη τοϋ όνείρου τής άνα- 

κτήσεως τής νήσου. Αναφέρω μίαν χαρακτηριστικήν λεπτομέρειαν ελά¬ 

χιστα ίσως γνωστήν : Εις τον περίφημον «Σικελικόν Εσπερινόν» τοϋ 1282 

εΐχεν άναμιχθή καί ό Βυζαντινός Αυτοκράτωρ, ένω εις τό αντίθετον στρα- 

τόπεδον ϊστατο ό Πάπας, ό όποιος καί βεβαίως έσπευσε νά άναθεματίση 
δημοσία τον "Ελληνα Αύτοκράτορα τής Κωνσταντινουπόλεως δΡ άλλην 
μίαν φοράν Λ. 

1. Ρ. Οαύοΐίο, Ρε Ιε^εηάΕ <3ί ΜαπΐΕοε, «ΑτοΙηνίο δίοποο Μεδδίηεδε», τόμ. I 
(1900), σσ. 47-73, Κ. Κωνσταντοπούλου» Γεώργιος Μανιάκης, «Ήμερολόγιον 
Μεγάλης Ελλάδος» (1932), σσ. 69 - 80. 

2. \ν. Ο ο Ρ η, ϋίε ΟεδοΗίεΙιίε άεε ηοηηαηηίεοΐι - δίζίΐίδοΐιεη Ηοίίε ιιηίεΓ άεε Βε- 
§ίει·υη£ Κ.ο§βΓδ I ιιηά Κο§6Γδ II (1060- 1154), Βεεδίαα 1910. 

3. €. ε ε γ η, Μεάΐαβναΐ δίοί1γ. Αερεοίδ οί Βίε &ηά ΕΓί ίη ίίιε ιηΐάάΐε α§εδ, Ροηάοη 
1910, σ. 34. 

4. V. Ρ α η γ ε η ί, Ρβδ Υερτεδ δίείΐίεηηεδ εί Ιεδ άεδδοιίδ <3ε 1ε ροΐΐίΐςιιβ όγζΕηΐϊηβ, 
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)σσος έπί μαρμάρου έπιγραφή, έντειχισμένη είς τήν €αρρε11α Ραΐαΐϊηα 
Τό έλληνικόν κείμενον άναφέρει τό «καινόν θαύμα» (μέτρησιν χρόνου), 

ιχθη έπί Ρογήρου, ό όποιος άναφέρεται ώς «Κραταιός Δεσπότης Ρογέριος 
Ριξ έκ Θεοϋ Σκηπτροκράτωρ». 

:αί μετά ταϋτα ό Σικελικός Ελληνισμός έξακολουθεΐ νά ύφί- 
ρίγκηψ Μανουήλ Κομνηνός είναι σικελικής καταγωγής ι, ένω 
αν φοράν μία Έλληνίς, ή Ελένη Άγγελΐνα Δούκαινα, σ:έ- 

ισσα τής μεγάλης ελληνικής νήσου, ή οποία διά μερικά ετη 
ταντος — είχε φιλοξενήσει αύτήν ταύτην τήν πρωτεύουσαν 
νής Αυτοκρατορίας. 

ιταΐαι άναλαμπαί τοϋ Ελληνισμού τής Σικελίας είναι ή δράσις 
ντίνου Λάσκαρι, ό όποιος διδάσκει τήν Ελληνικήν εις τήν 
και των Κρητών μεταβυζαντινών ζωγράφων, των Μαάοηηοπ, 

Οοη§Γ658θ ϊηίεπιαζίοη&ΐε άί 5ίυ<3ί Βϊζαηίϊηΐ, Ραίειτηο 1951», Κόπια 1953, 

■411, Ο. Τα Μαηΐία, δίιιάί δυΐία Κΐνοΐιιζΐοηε δίοίΐίαηα άεί 1282, «Αγ- 

δΐείΐϊαηο», τόμ. VI (1940), σσ. 97- 135, δ. Κυηεΐπιαη, Τίιε δίεϋϊαη 
οτγ οΓ ίΐιε Μεάίίειταηεαη \¥ογ1(1 ϊη ίΗε Ιαίετ ίΐιϊπεεηΐΐι εεηΙιΐΓ5', €&ηι1)ΓΪίΐ£ε 

α ί ί 1ι ΐ ε υ, 11η Πρίγκιψ ΜαηυεΙ Οοηιηέηε ΐδδΐι άε Τειτε δίεΐΐΐεηηε, «Βγ- 

XXIII (1953), σσ. 132- 137. 

X α 1χ α η α - Μ. Κ. Β. Ό ε Μ α Πε ϊ ε 1, Οοηα Αη§ε1ΐηα άε Οτεοϊα, «Νιιενα 
>1ο§ία Ηίδραηΐεα», τόμ. XIV (1960), σσ. 89-97, Μ. Δ έ ν δ ι α, Ελένη 
καινα, Βασίλισσα Σικελίας καί Νεαπόλεως, «Ηπειρωτικά Χρονικά», 

σσ. 219 - 294. 

ό α I ε, Ρετ Ια όϊο§Γ&ίι& <3ΐ ΟοδΙ&ηΙΐηο Βαδεαπδ, «ΑΓεΙιίνίο δίοποο δίαΐϊαηο», 

1), σσ. 222 - 240, Β. ΡεΤΓοηί-ΟΓαηάε, Ρετ Ια δίοπα άεΐ ηιοη&δΐεΓΟ 
■ε (1ϊ Μεδδϊηα ο ρετ Ια όΐο§Γαί'ϊα άί Οοδίαηίίηο Βαδεαπδ, «ΑΓεΙιϊνίο δίοπεο 
ι. III (1902), σσ. 208-211, Τοϋ αύτοϋ, Ρετ Ια μίο§ταβα άΐ Οοδίαηΐΐηο 
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Είκ. 1. Τρίγλωσσος έπί μαρμάρου έπιγραφή, έντειχισμένη είς τήν Γερρείΐε Ρείείΐηε 
τοϋ Παλέρμου. Το έλληνικόν κείμενον αναφέρει τό «καινόν θαϋμα» (μέτρησιν χρόνου), 
ή όποία έπετεύχθη έπί Ρογήρου, ό όποιος άναφέρεται ώς «Κραταιός Δεσπότης Ρογέριος 

Ριξ έκ Θεοϋ Σκηπτροκράτωρ». 

Άλλα και μετά ταϋτα δ Σικελικός Ελληνισμός έξακολουθεΐ να ύφί- 
σταται. Ό πρίγκηψ Μανουήλ Κομνηνός είναι σικελικής καταγωγής *, ενώ 
διά τελευταίαν φοράν μία Έλληνίς, ή Ελένη Άγγελΐνα Δούκαινα, στέ¬ 

φεται βασίλισσα τής μεγάλης ελληνικής νήσου, ή όποία διά μερικά ετη 
— έπι Κώνσταντος — είχε φιλοξενήσει αυτήν ταύτην τήν πρωτεύουσαν 
τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. 

Αί τελευταΐαι άναλαμπαι τοϋ Ελληνισμού τής Σικελίας είναι ή δράσις 
του Κωνσταντίνου Λάσκαρι, ό όποιος διδάσκει τήν Ελληνικήν εις τήν 
Μεσσήνην 3 και των Κρητών μεταβυζαντινών ζωγράφων, των Μεόοπηοπ, 

«Αίίΐ άβΙΓνίΙΙ0 €οπ§Γ6δδθ Ιηίεπιεζΐοηείε άϊ δίιιάί Βΐζεηίΐηί, Ρείεπηο 1951», Κόπια 1953, 

τόμ. I, σσ. 409-411, Ο. Εε Μεηίΐε, δίυάϊ δυΐΐε Κΐνοΐυζΐοηε δίεΐΐΐεηε άεΐ 1282, «Αγ- 

εΐιϊνίο δίοπεο δίεΐΐΐεηο», τόμ. VI (1940), σσ. 97- 135, δ. Καηεΐιηεη, Τδε δίεϊϋεη 
νεδρεΓδ. Α άίδίΟΓγ οί ίδε Μεάΐίειτεηεεη ΝΥοτΙά ϊη ίΐιε Ιείεε ΙΙιΐΓίεεηίΙι εεηίιΐΓγ, €ειηόπ<3§ε 

1958. 
1. Μ. Μ ε ΐ ί 1ι ϊ ε ιι, υπ Πρίγκιψ Μεπυεί ΟοΓηηέηε ίδδΐι <3ε Τειτε δίεΐΐΐεηηε, «Βγ- 

ζεηίίοη», τόμ. XXIII (1953), σσ. 132- 137. 
2. Κ. Τ. Κ α ϊι ε η ε - Μ. Κ. Τ. ϋ ε Μ ε Πε ΐ ε 1, ϋοηε Αη§εϋηε ά& Οτεεία, «Νυενε 

Κ,ενίδίε άε Ρΐ1ο1ο§ϊε Ηΐδρεηϊεε», τόμ. XIV (1960), σσ. 89 -97, Μ. Δένδια, Ελένη 
Άγγελΐνα Δούκαινα, Βασίλισσα Σικελίας καί Νεαπόλεως, «Ηπειρωτικά Χρονικά», 

τόμ. Α (1926), σσ. 219 -294. 
3. V. Εεόείε, Ρετ 1ε. όΐο§Γ3.β& άϊ Γοδί&ηίΐηο Τ&δε&πδ, «Ατεδΐνΐο δίοτΐεο δίεΐΐίεηο», 

τόμ. XXVI (1901), σσ. 222 - 240, Τ. ΡεΓΓΟπί-Οτεπάε, Ρετ 1ε δίοπε άεΐ ηιοηεδίεΐΌ 
άεΐ δδ. δείνείοτε άϊ Μεδδίηε ε ρετ 1ε όΐο§ΓεΓϊε άί Οοδίεηίϊηο Εεδεεπδ, «Ατείιΐνϊο δίοπεο 
Μεδδΐηεδε», τόμ. III (1902), σσ. 208 - 211, Τ ο ΰ α ύ τ ο ϋ, Ρετ 1ε δϊο§Γεβε άΐ Οοδίεηίΐηο 
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οί όποιοι έφιλοτέχνησαν πλήθος μεταβυζαντινών εικόνων εις τήν νήσον 
Αί μικραί τέλος μεταναστεύσεις ελληνικών και έλληνοαλβανικών στοι¬ 

χείων, είτε όμαδικαί2, είτε μεμονωμένοι3, δεν εΐχον ούδεμίαν πλέον 
σημασίαν. 

Καίτοι όμως ό Ελληνισμός τής Σικελίας έξέλιπεν, ή άγάπη τών ση¬ 

μερινών Σικελών διά τούς Έλληνας προγόνους των είναι σημαντική, είς 
αύτο δέ οφείλεται και ή ΐδρυσις του Ιείΐΐυίο δίςίΐΐαηο άί δίικίί Βίζαηΐίηί ο 
ΝεοοΗοπίοΐ, καθώς και ή έκδοσις ένός αρχαιολογικού περιοδικού, φέροντος 
τον έλληνικόν τίτλον «Κ ώ κ α λ ο ς». 

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ένώ οι πολλοί ξένοι συγγραφείς συνήθους συνδέουν τούς ναούς τής 
Κάτω Ιταλίας, είδικώς μέ τούς ναούς τής Κρήτης, ώς λ.χ. οί Τΐιεοάοπι, 
.Γοηεδςυ, ϋδ Αη^εΐΐε ά’Οεδαί, πρώτος ό Έλλην Σωτηρίου, γενικεύων τό 
θέμα, κατατάσσει τήν Βυζαντινήν Αρχιτεκτονικήν τής Κάτω Ιταλίας καί 
Σικελίας εις τήν λεγομένην «Σχολήν τής Ανατολής». Ή άναμφισβήτητος 
αύτη άλήθεια άποδεικνύεται κατ’ αρχήν έκ τής συγκριτικής μελέτης τών 
μορφολογικών στοιχείων τών ναών, οί όποιοι πλήν μεμονιομένων έξαιρέ¬ 

σεων δεν παρουσιάζουν σχέσιν ή ομοιότητας μέ τήν Βυζαντινήν Αρχιτε¬ 

κτονικήν τής Κωνσταντινουπόλεως ή τής Ήπειριοτικής Ελλάδος, ένώ 
άντιθέτως αί σχέσεις τών βυζαντινών ναών τών νήσων τού Αιγαίου, τής 
Κρήτης, τής Μικρας Ασίας ώς και αυτής τής μακρύνής Κύπρου, μετά τών 
ναών τής Κάτω Ιταλίας καί Σικελίας είναι πολλαι καί ποικίλλαι. 

Ε3δε3Πδ, Μ655ΪΠ& 1903, Τοΰ αύτοΰ, Νυονο οοπίπδυΐο 3ΐ1α διοβΓ&β» άϊ Οοδΐαπίίηο 
Εαδε3π. ϋαε άοευπιεηίΐ ΐηεάϊίϊ <Μ δεεοίο XV, Μεδδϊη3 1932, Ο. Μετεαίί, Ουαηάο 
πιοτί Ο. Ε3$03Γίδ, «Κΐιεϊηίδείιεδ Μιαδευιη», τόμ. ΕΧΥ (1910), σ. 318. 

1.0. Μ ο γ ί 5 α η ί, ΜίκΙοηηεπ ίη δίοίϋ& : Όυε δείιειίε, «ΟτοηαεΙιε άί ΑτεΗεοΙοβία 
ε 8ΐοπ2 άεΙΓΑτίε», ηο. 1 (1962), σσ. 43-49, Ε. Μ & ϋ ο 6 γ ί, ΙπΙογπο 3ά υη ρτεζϊοδο 
ίπίΙίεΗείίο ε η<3 δίουηί αΙΙτί άίρίηΐΐ <3ί δευοία Βίζ3ηΐίη&, «Βοΐΐείίΐηο ά’Ατίε», Ιούνιος 1913, 

σσ. 215-225, Τοϋ αότοϋ, Εα Μαάοηηε Οτεηΐε ε Ιατάε ορετε δίζεηίίηε ηεί Μιΐδβο 
άί Μεδδίηα, «Βοΐΐεΐΐιηο ά’ΑτΙε», τόμ. IX (1929), σσ. 181 -187. 

2. Ο. Ο γ ΐ δ ρ \, Μετηοπε δΙοπεΗε <3ί Ιεΐιιηε εοδίυτηαηζε 3ρρ3Γίεηεηίί 3ΐ1ε οοΐοηϊε 
§Γεεο-2ΐί>2η6δΐ <3ΐ 8ΐοί1Ϊ2, Ρβίειτηο 1853, Ο. Βιιεοΐα, Εα οοΐοηία βτεεο -αΐδαηεδε άϊ 
Μεζζο)αδο, Ραΐεπηο 1909, Τοϋ αύτοϋ, Νυονο πεετοΐιε δίαΐΐα ίοηδαζΐοηε άεΐΐα εοΐοηϊα 
βΓβεο-αΐϋαηεδε άϊ Μεζζο)υδο, Ρ3ΐεπηο 1912, Ο. Η. ΒΙαηΕβη, Μί^ταΙΐοηδ §Γ©εμαεδ 
νετδ Γοαεδί αναηί εί βρτέδ 1453, «Πεπραγμένα Γ Διεθνούς Βυζαντινολογικοϋ Συνεδρίου 
Κωνσταντινουπόλεως, 1955», Κωνσταντινούπολις 1957, σ. 205. 

3. Ξ. Σ ι δ ε ρ ί δ ο υ, Ή ήπειρώτις οικογένεια Ρερέ, «Ηπειρωτικά Χρονικά», τόμ 
Γ (1928), σσ. 166- 168. 

Έπετηρίς * Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, Έτος ΛΤ' 18 
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* 
* * 

Κατόψεις. Άπό τυπολογικήν αποψιν ό σταυροειδής έγγεγραμμέ- 

νος ναός παρουσιάζεται εις τήν μορφήν του άπλοϋ τετρακιονίου ή τετρα¬ 

στήλου και του πεντατρούλλου, ένφ ή περίπτοισις ναοϋ τρικόγχου ή συν¬ 

θέτου είναι σπανία. Εις τήν Άπουλίαν είναι χαρακτηριστική και ή ϋπαρ- 

ξις μιας τοπικής παραλλαγής τήν οποίαν δυνάμεθα νά όνομάσωμεν «πο- 

λυτρούλλους» ναούς, καίτοι εις τήν πραγματικότητα οί τροϋλλοι είναι μό¬ 

νον τρεις, τοποθετημένοι κατ' άξονα. Ή ιδιότυπος αύτη παραλλαγή ή οποία 
σχετίζεται μέ τούς έν Κύπρω άναλόγους ναούς, απαντάται αποκλειστικές 
και μόνον εις τήν Άπουλίαν καί εις μίαν μόνον περίπτωσιν καί εις τήν Σι¬ 

κελίαν, ή οποία όμως είναι καί Ιστορικές γνωστόν ότι συνδέεται αμέσως 
μετά των αναλογών μνημείων τής Άπουλίας. 

Έκ των άλλων παραλλαγών φαίνεται ότι οί πεντάτρουλλοι ναοί συν¬ 

δέονται μέ του αύτοϋ τύπου πελοποννησιακα μνημεία, ένώ οί άλλοι ναοί 
είναι καταφανές ανατολικής έμπνεύσεως καί σχεδίου. 

Τά φέροντα τον τροϋλλον ύποστηλώματα είναι συνήθως κίονες, πλήν 
όλίγων έξαιρέσεων (δαηία Μαπε του δίροηΐο, “Αγιος Μάρκος τοϋ Κοεεαηο) 

καί οί κόγχες τοϋ ίεροϋ καταλήγουν εις ήμικυκλικάς άψίδας. 'Η σημαντι- 
κώτερη έξαίρεσις έν προκειμένω είναι αί άψίδες τοϋ ναοϋ τής Παναγίας 
των Θαυμάτων (δεηΐα Μαπα άεΐ ΜΪΓεοοΙί) τοϋ Παλέρμου, ή οποία έχει 
πολυγωνικήν τήν μεσαίαν καί ήμικυκλικάς τάς πλαγίας κόγχας, όπως 
ακριβές συμβαίνει καί εις πολλούς ναούς τής Τραπεζοΰντος. 

Άπό αποψιν αναλογίων κατόψεως οί ναοί είναι μάλλον έπιμήκη κτί- 
σματα, ανεξαρτήτως χρονολογίας, ένω αί άναλογίαι τής τομής είναι μάλ¬ 

λον βαρεΐαι. Οί νάρθηκες είναι σπάνιοι, οί έξωνάρθηκες άγνωστοι, ένω τά 
έξωτερικά τυφλά άψιδώματα χαρακτηρίζουν ολίγους μόνον ναούς. Ή ΰπαρ- 

ξις ήμικιόνων εις τούς έσωτερικούς πλευρικούς ή καί έγκαρσίους τοίχους 
είναι συνήθης, ένω ή ϋπαρξις έξ (Ναός τοϋ δαιι Θαίαΐάο τοϋ Παλέρμου) ή 
οκτώ (Μετίοταπα, Ανώνυμος ναός τοϋ Οεδίτο) κιόνων κατ’ άξονα αποτελεί 
άνάμνησιν των μορφολογικέν χαρακτήρων τής βασιλικής. 

Τά πλάγια διαμερίσματα καλύπτονται συνήθως δι’ ήμικυλίνδρων κε- 

ραμοσκεπων ή καί γυμνών. Οί τρουλλίσκοι παρουσιάζονται εις τήν Καλα¬ 

βρίαν καί τά σταυροθόλια εις τήν Κομπανίαν καί τον ναόν τοϋ δαη Οεΐεΐ- 
άο τοϋ Παλέρμου. 'Όλως διάφορος είναι ή κάλυψις των πλαγίων διαμερισμά¬ 

των των πολυτρούλλων ναών τής Άπουλίας ή όποία γίνεται διά τεταρτο¬ 

κυλίνδρων (νοίίε ε ιυεζζε ύοίΐε). 
Εις τήν παραλλαγήν των πολυτρούλλων ναών τά άνωτέρω χαρακτηρι¬ 

στικά άλλοιοϋνται σημαντικές. Αί κατόψεις έπιμηκύνονται, ακόμη καί 

πλέον τής άναλογίας 1 :1,5, οί πεσσοί γίνονται σταυρόσχημοι, ένω τά ιερά, 

κατά ρωμανικά πρότυπα, λαμβάνουν ποικίλλας διαμορφώσεις. 

Άν ω δ ο μ ή. Οί κυλινδρικοί τροϋλλοι, γενικές ακόσμητοι καί σχε- 

Εΐκ. 2. Ναΐσκος έπι της νήσου δαίίηα τής Σικελίας, «κυκλαδικής» πλαστικότητος, 

όφειλομένης όμως εις τήν κοινήν μεσογειακήν αρχιτεκτονικήν. 

δον κυκλαδικής πλαστικότητος, λαμβάνουν εις τήν Καθολικήν τοϋ Στύ¬ 

λου πλούσιον κεραμοπλαστικόν διάκοσμον, ένθυμίζοντα βυζαντινά μνημεία 
τής Ηπείρου ή καί τής Μακεδονίας. Εις ώρισμένας περιπτώσεις οί τροΰλ- 

λοι έπηρεάζονται άπό ρωμανικά μνημεία (Άγιος Άνδρέας τοϋ Τράνι) ή 
είναι τελείως «φαλακροί» (Αγία Τριάς τοϋ ΟεΙία, δεη (Γαίείάο), στοιχεΐον 
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αποδιδόμενο ν συνήθως εις άραβικάς και μόνον επιδράσεις. Πρόκειται περί 
σφάλματος, διότι ό δήθεν αραβικός χαρακτήρ εΐναι γενικώτερον μεσογεια¬ 

κός. Εις την μεσογειακήν άρχιτεκτονικήν ανήκουν πολλαί των εκφράσεων 
τής αραβικής αρχιτεκτονικής, όπως επίσης και τής σικελικής και τής κυ¬ 

κλαδικής. Εις άπόδειξιν παραθέτω άποψιν προοπτικήν μικρού ναϋδρίου 
τής σικελικής νήσου δαίίηε, τής οποίας ό «κυκλαδικός» χαρακτήρ εΐναι 
πλέον ή καταφανής. Βεβαίως δεν πρόκειται περί κυκλαδικών επιδράσεων, 

άλλα διά παραλλήλους έκφράσεις τής έκ του κλίματος έπιβληθείσης μεσο¬ 

γειακής αρχιτεκτονικής. Άναμφισβητήτως δέ αποτελεί βασικόν επιστη¬ 

μονικόν σφάλμα ό ύπέρμετρος άραβισμός των βυζαντινών μνημείων τής 
Σικελίας. 

* 
* * 

Ή γεωγραφική έξάπλωσις του σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναοϋ είς 
τήν άλλοτε Μεγάλην Ελλάδα εΐναι περίεργος και χρήζουν ερμηνείας ώρι- 
σμένα φαινόμενα. 

Εις τήν Άπουλίαν οί σταυροειδείς έγγεγραμμένοι ναοί εύρίσκονται 
ή εις σπουδαίους κατά τήν βυζαντινήν έποχήν λιμένας ή οπωσδήποτε εις 
οικισμούς ευρισκομένους παρά τάς άκτάς. Άναμφισβητήτως ή τοιαύτη διά- 

δοσις του σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού άποδεικνύει ότι είναι τύπος 
«εισαγωγής» και προφανώς διά των θαλασσίων εμπορικών συναλλαγών, 

τάς όποιας καθ’ όλον τον μεσαίωνα εΐχεν ή Άπουλία μετά τής Ανατολι¬ 

κής Μεσογείου λ Σημειουμεν έν προκειμένφ ότι ή Άπουλία ύπήρξε και ό 
κύριος σταθμός άναχωρήσεως καί επιστροφής, τόσον των προσκυνητών 
όσον και των σταυροφόρων. 

Αί μεταξύ των Καλαβρικών καί Άπουλικών ναών ύφιστάμεναι διάφο¬ 

ροί, άποδεικνύουν ότι ή αρχιτεκτονική τής μιας περιοχής δεν έπέδρασεν 
έπί τής άλλης, παρ’ όλον ότι ύφίστανται καί ομοιότητες καί παρ’ όλον ότι 
οί βασιλειανοί μοναχοί υπήρξαν ό κύριος παράγων διά τήν άνέγερσιν τών 
σημαντικωτέρων μνημείων. Φαίνεται ότι τόσον ή Άπουλία όσον καί ή Κα¬ 

λαβρία έπηρεάσθησαν άπ ευθείας έκ του Βυζαντίου καί κεχωρισμένως. 

Σημειοΰται ότι καί έν Καλαβρία τά σημαντικώτερα υπό έξέτασιν μνημεία 
εύρίσκονται είς οικισμούς ολίγον τής θαλάσσης άπέχοντας. 

’Εν Σικελία παρατηρεΐται τι τό ιδιαιτέρως παράδοξον : Οί σταυροει¬ 

δείς έγγεγραμμένοι τής νήσου συγκεντρουνται είς τό δυτικόν άκρον, καίτοι 
τό έλληνικόν στοιχείον ήτο άσθενέστερον, ή δέ γεωγραφική άπόστασις 

1. Ο. Μ. Μ ο η ί ϊ, ΕΤίαΙία ωεπάΐοηαίε ε Ι& Ο τεεί & η©1 Μεάίο Ενο, «Ιωΐώ ε ΟΓ60Ϊ3», 

ΡίΓειιζε 1939, Τοϋ αύτοϋ, 11 Κε§ηο άί 8ίςί]ί& ε ίΐ Εεν3ηίε Μεώίειταηεο, «Αηη&Η 
άεΐ 8ειηϊη&Γΐο Οίυπάίοο - Εεοηοΐϊΐΐεο άεΙΙ’υηίνβΓδΐία <3ΐ Β^π», Β&π 1930. 
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από τού Βυζαντίου μεγαλυτέρα. Τό φαινόμενον ήδη παρατηρηθέν \ δεν 
έτυχεν έπαρκοϋς έρμηνείας. 
Ή μόνη έξήγησις τήν οποίαν δυνάμεθα νά δώσωμεν εΐναι ότι καί εδώ 

εχομεν τήν περίπτο)σιν τών είσαχθέντων άπ* εύθείας έκ τών μεγάλων κέντρων 
τής Βυζαντινής Αύτοκρατορίας όπως ακριβώς έγινε καί μέ τήν περίπτωσιν 
τών μωσαϊκών, τών εικόνων, τών μεταξωτών κτλ. Ή αυλή τών Νορμανδών, 
έστερημένη παραδόσεως, έπηρεάζετο καί έκ τοϋ Βυζαντίου καί έκ τής Α- 

πουλίας, όπου πρότερον ήσαν έγκατεστημένοι. Χαρακτηριστική περίπτω- 

σις τής έξ Άπουλίας έπιδράσεως εΐναι καί ό πολύτρουλλος ναός τοϋ δαη 
Οαίαίόο, Αγίου κατ’ έξοχήν τιμωμένου έν ΆπουλίμΆ 

Ύπό διαφόρους παραλλαγάς 6 σταυροειδής έγγεγραμμένος ναός εύ- 

ρίσκεται καί έν Καμπανία, έκεΐθεν τών Καλαβρικών Άπεννίνων. Καί έν 
Καμπανία παρατηροϋμεν ότι οι ναοί τοϋ ύπό έξέτασιν τύπου εύρίσκονται 
είτε εις λιμένας είτε είς οικισμούς εύρισκομένους παρά τάς άκτάς. Σημαντι- 
κώτεροι τών ναών τής Καμπανίας εΐναι ό "Άγιος Τωσήφ ή Άγιος Τωάννης 
«Εις τήν Θάλασσαν» (δ. Θίοναπηί α Ματβ) τής Γαέτα, ό Άγιος Αυγουστί¬ 

νος τοϋ Κανοΐΐο καί ό σημαντικότερος όλων ναός τοϋ δαπ Θοείαηζο τοϋ 

Κάπριλ 
Είς Κανεΐΐο, όπως καί άλλοτε έχω γράφει ύπάρχουν λείψανα τοϋ ποτέ 

ελληνικού στοιχείου ή ένώ διά τήν πόλιν τής Γαέτα είναι γνωστόν ότι είς 
τάς άρχάς τοϋ ΙΑ" αίώνος τό έλληνικόν στοιχείον ήτο έξαιρετικώς άνε- 

πτυγμένον λ 
Έκτος τής Καμπανίας ό σταυροειδής έγγεγραμμένος ναός καί μάλιστα 

ως τρίκογχος έξηπλώθη καί εις τήν βορείως τής Άπουλίας περιοχήν Μδγ- 

οΕε τής Μέσης Ιταλίας, άλλα τό βυζαντινόν στοιχείον περιορίζεται μόνον 
είς τάς κατόψεις, ένώ κατά τά λοιπά οί ναοί τής περιοχής αυτής διαμορφοϋν- 

ται κατά ρωμανικά ή άλλα πρότυπα6. 

ί. Ο. Π© Αη^εΐΐδ (Τθ553.ί, Εε ϊηίίυεηζε ίΜζαηίίηε ηε1ΓΑΓεΗϊ(είΙιΐΓ3 Κο- 

ηΐ3ηΐθ3, ΚοΐΏ3 1942, σ. 59, Ε. ΟαΙαπάΓΕ, Βτενε δίοπα άεΙΓΑΓείιϊΙείΐιίΓΗ. ίη δίεΐΠα, 

Βςιγϊ 1938, σσ. 34- 35. 
2. Ο. ϋΐ 8 ί ε ί 3· η ο, Μοηαηιεηΐΐ άε1ΐ3 8ίεΠί& Νοπη3ηη3, Ραΐεπηο 1955, σ. 45, 

Ο. ϋε Α η § ε 1 ί δ ά’Οδδ&Ι, Ένθ5 άνωτ., σ. 73. 
3. Ο. Π ε Α η § ε I ΐ δ ά Ό δ δ 3 ί, Ένθ’ άνωτ., σσ. 55 - 56. 
4. Γ. Δημητροκάλλη, Τό Συνέδριο τοϋ ’Αμάλφι καί τό θέμα τών ξενοδο¬ 

χείων, πού λειτουργούν σέ ιστορικά μνημεία, «Τεχνικά Χρονικά» (Επιστημονική Έκ- 
δοσις), τεϋχος Γ'/1966 (Ιούλιος - Σεπτέμβριος 1966) σσ. 787 -788. 

5. Α. Ε. Ρ γ ο IΗ ί η § ύ α ιη, ΝοΙεδ οπ ύγζαηΐίηε Άτί από οιΚατε ϊη Ιί3ΐγ 3 η <3 

εδρεάαΐΐγ ΐη Κοπιε, «Αηιεπο3η Ιοαπΐ3ΐ οί ΑτοΜεοΙοΒγ», τόμ. X (1895), σσ. 170-171. 

6. Ο. Ο ε Α η £ © 1 ί 8 (ί ’ Ο δ δ 3 ί, Ένθ’ άνωτ., σσ. 52 - 55. 
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ΠΟΛΥΤΡΟΥΑΛΟΙ ΝΑΟΙ 

Έξετάζοντες τούς σταυροειδείς εγγεγραμμένους ναούς τής Άπουλίας 
όφείλομεν νά έξετάσωμεν τουλάχιστον συνοπτικώς και τούς ναούς τής 
ιδίας περιοχής, οί όποιοι καλύπτονται υπό τριών κατ’ άξονα τρούλλων. Ό 

Είκ. 3. Ό πολύτρουλλος ναός 
των 0§ηΐδδαηΐϊ τοϋ Υαΐεπζαπο (1061 μ.Χ.). 

τύπος και ή αρχιτεκτονική μορφολογία των ναών αυτών άπετέλεσε και 
αποτελεί άντικείμενον συνεχών έπιστημονικών συζητήσεων και διενέξεων, 

ενώ αί θεωρίαι αί σχετικαί μέ τήν καταγωγήν καί προέλευσιν τού τύπου, 

διαδέχονται ή μία τήν άλλην. 
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Ρλ/λίγγτοι νποί του τύπου αυτού ϋσαν οί έ^ΐίς : Ο ναός τών Οεπΐδδεαίί 
τοϋ νείεπζεηο (1061 μ.Χ.), ό ναός του δεη Βεηεάείίο του Οοηνευδ&ηο (τέλη 
ΙΑ' αιώνος), ό ναός τοϋ δεα Ρτεηεεδοο (ή'Αγία Τριάς) τού Τράνι (1176- 

1184 μ.Χ.) καί ό εις "Αγιον Οοιτεάο άφιερωμένος Καθεδρικός Ναός τής 
ΜοΙΓείίε (άρχαί ΙΓ' αιώνος) ενώ διά τό ναόν τού δεη Βεηεάείίο τοϋ ιιρίν- 

τεζι ύπεστηρίχθη ότι «έ εΐ'εΐΐίίείίείο δεεοηάο ΐΐ πιεάεδΐηιο ίίρο, πιε ε νοίίε 

Είκ. 4. Ό πολύτρουλλος ναός 
τοΰ 8. Βεηεάείίο τοϋ Οοηνετδαηο (τέλη ΙΑ' αιώνος). 

ίη ΟΓοεΐει-ε ία Ιιιο^ο άεΐΐε εαροίε» λ Εσχάτως άνεκαλύφθησαν καί έδημοσι- 

εύθησαν καί άλλοι ναοί τοϋ αύτοϋ ή αναλογών τύπων : Ή 'Αγία Τριάς καί 
ό "Αγιος Αντώνιος τοϋ Τράνι2 καί ό ναός τοϋ δεη Υΐίο τοΰ Ρο1ϊ§ηεηο % 

1.0. ϋε Α η § ε 1 ί δ ά ’ Ο δ δ α ί, Εε ϊηίΐαεηζε όίζαηίϊηε ηεΙΓΑτεΙίίΙείΙιίΓα Κο- 

ηιαηΐεα, Κοτηα 1942, σ. 71. 
2. Μ. Βεηιεεΐ, II ίίρο άί οΐιίεδε εορετίε α εαροίε αίΤΐαηεαίε άα νοίίε, «Αίά-άεΐ 

IX Οοη§τεδδθ Ναζΐοηαίε άΐ δίοηα άεΙΡΑι-εΙιΐίείίηΓα, Βαη 1955», Κόπια 1959, σσ. 81 -116. 

3. Ο. δΐιηοηεϊηί, Οιΐεδε Ρα§1ίεδΐ α εαροίε ΐη αδδε, «Αίίϊ άεΐ IX Ο>Π8Γ0δδσ 
Ναζΐοηαίε άΐ δίοπα άεΙΓΑΓεΙιΐΙοίίπΓα, Βαπ 1955», Κόπια 1959, σσ. 67-80. Αί πρώται 
είδήσεις διά τό μνημεΐον είναι γνωσταί ήδη άπό τάς άρχάς τοϋ αιώνος μας, βλ. σχετικώς : 

Ε. Ν ο 1 α, Εα δαάΐα δαη Υΐίο ΐη Ρο1ΐ§ηαηο, «Οοη-ΐετε άεΐΐε Ρα§1ΐε», XXI, Βαη 1907, ηο. 233. 
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ένώ πιστεύεται δτι ασφαλώς ύπάρχουν και άλλοι ναοί του αυτού τύπου είς 
την ολίγον μελετημένην άρχιτεκτονικώς και άρχαιολογικώς Άπουλίαν. 

Η κάτοψις των ναών αύτών έχει στενήν σχέσιν και πολλάς ομοιότητας 
με τούς γνωστούς σταυροειδείς εγγεγραμμένους, παρά τα πολλά ρωμανικά 

;<<μν· 
** 

Είκ. 5. Ο πολύτρουλλος ναός του 'Αγίου Φραγκίσκου 
0 Αγίας Τριάδος) τοϋ Τράνι (1176- 1184 μ.Χ.). 

στοιχεία τά όποια χαρακτηρίζουν τήν άνωδομήν. Τής γν< 

και ό Έλλην βυζαντινολόγος Σωτηρίου !, ό όποιος είχε· 

με τό πρόβλημα των πολυτρούλλων ναών τής Άπουλίας1 2 

1. Γ. Σωτηρίου, Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία, Άθήναι 1942, 
σ. 449. 

2. Ο. δ ο I ί γ ΐ ο α, Εεε έ§1ΐδεδ 5γζ&ηΙΐη6δ ά& Οιγρτε ά Ιτοΐδ εί ά εΐπη οοιιροΐεδ εί 
Ιευτ ρΐ&εε άαηδ ΠιΐδίοΪΓε άε Γ&ΓεΗίίεοΙυτε όγζ&ηίίηε, «ΑΐΙΐ άεΐ V0 Οοη§τεδδο Ιηίετηαζΐοη&ΐε 
άΐ δίιιάΐ Βΐζαηίΐηί, Κόπια 1936», Κόπια 1940, τόμ. II, σσ. 403 - 409. 
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ΕΙκ. 6. Ό πολύτρουλλος Καθεδρικός Ναός (δαη Οοπτώο) 

τής ΜοΙΓεΙΙα (Άρχαι ΙΓ' αίώνος). 

Είκ. 7. Ό ναός τοϋ 'Αγίου ΒεπεάεΙΙο είς Πρίντεζι (Βρινδήσιον) 
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Τό θέμα της καταγωγής των ναών αυτών είναι ακόμη πρόβλημα άλυτον, 

διότι παρά τάς διαφόρους θεωρίας αί όποΐαι κατά καιρούς καί υπό διαφόρων 
διετυπώθησαν, ούδεμία είναι άρκούντως πειστική. Τό ιδιαίτερον ένδιαφέρον 
κατ άρχήν δφείλεται εις τό γεγονός ότι πολύτρουλλοι ναοί εύρίσκονται 

V. / 

□ α 

2 'ϋ α 

* «. ί I ο 

Είκ. 8. Ό ναός τοϋ 'Αγίου Υϊίο 
είς Ρο1ί§ηαηο (δίηιοηοΐηΐ). 

εις τρεις μόνον περιοχάς τοϋ χριστιανικού κόσμου : τήν Κύπρον, τήν ’Α- 

πουλίαν καί ώρισμένας περιοχάς τής δυτικής Γαλλίας. Εις τήν τελευταίαν 
αυτήν περιοχήν εύρίσκεται και ό μεγαλύτερος άριθμός των, χρονολογού¬ 

μενοι όμως μόνον άπό τοϋ ΙΒ' αίώνος \ πλήν ίσως τοϋ δαίηΐ - 3εαη άζ Οόΐβ 
όστις άνάγεται είς τό 1030 2. Ή καταγωγή αυτών είναι επίσης πρόβλημα, 

καίτοι ήδη ό Επίατί άντιμετώπισεν τό θέμα τής κυπριακής καταγωγής 
αυτών3. 

1. V. Οοίζΐο, ΑΓθίιΐί6ίίυΓ& Βΐζαη1ίη& ε Κοοιαπίοα, Μίΐαηο 1939, σ. 172. 
2. €. Ε η 1 α γ I, Μαηιιεί όΆΓεΙιέοΙοβίε Ρπιηςώδε, τόμ. I, Ρ&πε 1902, σ. 211. 
3. Ο. Ε η 1 ά γ I, Εεδ έ§1ΐδεδ ά εοιιροΐεε ά’Αςιιΐίώηε εί άε (31ιγρΓε & ρτοροε ά’ιιη 

1ίνΓ6 Γέεεηί, «Οδζείίε άεδ Βε&υχ Αιΐδ», τόμ. XIII (1926), σσ. 129- 152. 

Οί σταυροειδείς εγγεγραμμένοι ναοί τής Σικελίας και Κάτω Ιταλίας 

Καίτοι διά τήν καταγωγήν τών πολυτρούλλων ναών τής Απουλίας 
διετυπώθησαν πολλαί καί διάφοροι θεωρίαι καί γνώμαι, διάφοροι μεταξύ 
των, είναι δυνατόν νά ταξινομηθούν αϋται είς τρεις ομάδας. 

Ή πρώτη αυτών, περιλαμβάνει τάς θεωρίας τών Τταλών Υίηαοοία 1 

Εϊκ. 9. Ό πολύτρουλλος ναός τοΰ Αγίου Οιί&Μο εις Παλέρμον Σικελίας. 
Κάτοψις. (ΙΒ' αιών). 

καί ΒεΓΓίκχΐ2 οί όποιοι κατά κύριον λόγον δέχονται τήν συμβολήν τών το¬ 

πικών λαϊκών κατασκευών «Ιτιιΐΐί», άμεσον άπόγονον τών προϊστορικών 
«δροοοίιίε», αί όποΐαι κυρίως άνευρίσκονται εις τήν περιοχήν τοϋ ’Ότραντο. 

Ή δευτέρα όμάς περιλαμβάνουσα άπόψεις διατυπωθείσας ύπό τοΰ Γάλ¬ 

λου ΌίβΜ3, τοΰ Τταλοΰ Ό& Αη^εΐώ (ΓΟεδαΐ 4, τοΰ Έλληνος Σωτηρίου 5 

1. Α. νϊηαεεία, I ιηοηιιιηεηίΐ ηιεάίοεν&ΐϊ άι Τειτα άι Β&η ρΐ'εεεάαίί ά& οεηηϊ 

δΐιΐΐε αηίΐεΐιίία §ΓεεοΓθΐτι&ηε ϊη Τειτα άΐ Β&γϊ, Β&γϊ 1915, τόμ. I, σσ. 99-101. 

2. Μ. Βετπιοοΐ, Ένθ’ άνωτ., σ. 109 κ.έξ. 
3. (Έ. Όΐεΐιΐ, Ε’&γΙ όγζαηίίη άααδ Γΐίαΐϊε Μέπάΐοηαίε, Ρ&ΐ'ίδ 1894. 

4. Ο. ϋ ε Α η § ε 1 ΐ δ <Γ Ο δ δ α I, Ένθ’ άνωτ., σσ. 69 - 76. 

5. Γ. Σωτηρίου, Ένθ’ άνωτ. 
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αλλά και άλλων δέχεται την βυζαντινήν και μάλιστα τήν κυπριακήν κατα¬ 
γωγήν του τύπου. 

Ή τρίτη τέλος όμάς περιλαμβάνει τάς θεωρίας του Γάλλου Βοιϊαιιχ \ 
του Γερμανού Κγ0πϊ§ καί του Ρουμάνου άοηεδοιι3, αί όποΐαι ίσως είναι 

Εικ. 10. Ό πολύτρουλλος ναός τοϋ 'Αγίου Οαίαΐάο είς Παλέρμον Σικελίας. 

Πλαγία όψις. 

καί αί πλέον παραδεκταί. Υπάρχουν καί τινες άλλαι άπόψεις, δλως ιδιό¬ 

μορφοι ώς ή τοϋ Ρείπιοοΐ1 2 3 4 καί τοϋ δΐπιοηοίπΐ5, αί όποΐαι καίτοι τελευταίως 
διατυπωθεΐσαι ούδόλως λύουν ή προωθοϋν τήν λύσιν τοϋ προβλήματος τής 
καταγωγής τοϋ τύπου των πολυτρούλλων ναών. 

Γενομένου τοϋ λόγου σημειοϋται καί ή ϋπαρξις τόσον έν Άπουλία 
όσον καί εν Σικελία πολυτρούλλων ναών άλλων μορφών, ώς π.χ. ελευ¬ 
θέρου σταυρού ή βασιλικής. 

1. Ε. Βετίαυχ, Ε’Ατί άαηδ Γΐίαΐΐε Μέπάΐοηαίε, Ραπ$ 1904, τόμ. II, σσ. 388 
394-395. 

2. \Υ. Κ γ ο η ί §, Ηαΐΐεηΐνίιχίιβη ΐη Μίΐΐεΐίί&ΐίεη, «Καηδίβεδείιίοίιΐΐίεΐιε Εάιιώυείι 
άετ Βίβ1ίοίεο3. Η6Γζίαη&», τόμ. II (Κ.οηι& 1938). 

3. Ο. I ο η ε δ ο υ, Εε εΐιΐεδε ριι§1ΐεδΐ 3. ίτε ειιροίε, «Ερίιεηιεπδ ΟαεοΓοηι&η&», 

τόμ. VI, (Κοηια 1937), σσ. 50- 128. Καλύτερη βιβλιοκρισία είναι τοϋ \ν. ΚΓ0ηΐ§ 
στό «ΖείίδεΙιπΛ ίϊίΓ Κιιηδί§εδε]ιΐε1ιίε», τόμ. VI (1937), σ. 71. 

4. Α. Ρείπιεεΐ, Οιίίεάπιΐΐ άΐ Ριι§1ΐα, Κοηκι 1960, σ. 74. 

5. Ο. 8 ΐ ιη ο η ε ΐ η ί, ’Ένθ’ άνωτ. 
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ΥΠΟΣΚΑΦΟΙ ΝΑΟΙ (ΚΡΥΠΤΑΙ) 

Μετά τήν έξέτασιν τών σταυροειδών εγγεγραμμένων ναών τής Νοτίου 
Ιταλίας, όφείλομεν νά έςετάσωμεν καί ώρισμένους ύποσκάφους ναούς 
(κρύπτας) οί όποιοι παρουσιάζουν μορφολογικά χαρακτηριστικά τών ναών 
τοϋ τύπου τών σταυροειδών εγγεγραμμένων. Οί υπόσκαφοι ναοί τής 
Νοτίου Ιταλίας, συναντώνται κυρίως είς τήν Άπουλίαν καί κατά κύριον 
λόγον οφείλουν τήν ΰπαρξίν των είς τήν δραστηριότητα τών βασιλειανών 
μοναχών. 

Ώρισμένοι έδέχθησαν ότι οί υπόσκαφοι ναοί όφείλουν τήν ϋπαρξίν 
των είτε είς τούς έν Βυζαντίφ επί είκονομαχίας διωγμούς, είτε είς τάς βαρ- 

βαρικάς έπιδρομάς τών Γότθων, τών Αογγοβάρδων ώς καί τών Σαρακηνών λ 
"Αλλοι έρευνηταί — καί αύτοί είναι οί περισσότεροι — δέχονται ότι ή 
έγκατάστασις τών βασιλειανών είς τήν Νότιον Ιταλίαν καί οί υπόσκαφοι 
ναοί των οφείλονται άποκλειστικώς καί μόνον είς τούς έπί είκονομαχίας 
διωγμούς 2. Αί κρϋπται όμως τής Άπουλίας όφείλουν τήν ϋπαρξίν των 
μάλλον είς αυτήν ταύτην τήν φύσιν τοϋ Χριστιανισμού καί τοϋ χριστιανικοΰ 
μοναχισμού, όπως τουλάχιστον είχε διαμορφωθή είς τάς άρχάς τής δευτέρας 
χιλιετήρίδος. Είς ένίσχυσιν αύτών σημειοϋται ότι ενώ ούδείς τών ύποσκά- 

φων ναών τής Άπουλίας ανάγεται είς τήν εποχήν τής είκονομαχίας, είναι 
γνωστά εξ Ελλάδος δ καί Μικράς Ασίας 4, ύπόγεια ή καί ήμιϋπόγεια οικο¬ 

δομήματα ή σπήλαια μετατραπέντα εις χριστιανικά ιερά καί τών όποιων αί 
τοιχογραφίαι άποδεικνύουν ότι έγένοντο υπό είκονομάχων. Άλλωστε ένιαι 
κρύπται τής Άπουλίας άνάγονται ήδη είς παλαιοχριστιανικούς χρόνους 5, 

πράγμα τό όποιον άποδεικνύει ότι άλλοι οί λόγοι τής δημιουργίας τοϋ 
πλήθους τών κρυπτών έν Άπουλία. Γενομένου δέ τοϋ λόγου ύπενθυμίζεται 
ότι πολλαί αί θρησκεΐαι ή καί μυστηριακαί λατρεΐαι αί έγκαταστήσασαι 
τά ιερά ή τούς βωμούς αύτών είς σπήλαια ή άντρα, ώς τό προϊστορικόν 

1. Α. νίπαοοΐα, I ηιοηυπιεηΐΐ ηιεάΐοεναΐΐ άΐ Τεττα άΐ Β&π ρτεοεάιιΐΐ άα εεηηΐ 
δΐιΐΐε αηίϊε1ιΐΐ& §ΓεεοΓθηιαηε ϊη Τειτα άΐ Β&π, Β&π 1915, τόμ. I, σ. 41. 

2. Ε. Μα§§ΐιι11ΐ, ΟίΓ&ηΐο - Κΐεοτάΐ, Εεεεε 1893, σ. 290. 

3. ’Α. Βασιλάκη, Είκονομαχικές Εκκλησίες στη Νάξο, «Δελτίον Χριστια¬ 

νικής Αρχαιολογικής Εταιρείας», τόμ. Γ' (1962), σ. 49. 

4. Μ. εί Ν. Τ 1ι ΐ ε γ γ γ, Ε§1ίδε άε Κίζίΐ - ΤεΙιοιιΙίοιίΓ. Γά&ρείΐε ΐεοηοεί&δίε, εΐιαρείΐε 
(1ε 1θ3.ε1ιΐιη εί ά’Αηηε, «Μοηιιιηεηίδ εί ηιειηοΐΓεδ ριώΐΐέδ ρ&Γ ΓΑο&άεπιΐε άεδ Ιηδεπρίΐοηδ 
εί Βείΐεδ Εείίτεδ», τόμ. Ε (Ραπδ 1958), σσ. 105 - 146. 

5. Κ. ΙυτΙ&ΐΌ, διιΐΐε ρτεεεάεηζε ευΐίυ&ΐϊ ραΐεοεπδίΐαηε άΐ αίευηε §τοίίε ετεπιΐ- 
ίϊεΐιε άεΐ δ&ΐεηίο, «Βοΐΐείίΐηο άεΐΐα Β&άία Οτεεει άΐ θΓ0ίί&ίεχτ&ί&», τόμ. XVI (ΟΐΌίίαΓειτ&ία 
1962), σσ. 25 - 32. 
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Ηαΐ - δαΠίοπί της Μάλτας \ τά Μανιχαϊκά και Μιθραϊκά άντρα ή οΐ βουδ- 

δικοί ναοί του Βαιπίγ&η2 και των Ινδιών3. 

Εις τούς πολλούς ύποσκάφους ναούς των βασιλειανών τής Άπουλίας, 
εύρίσκομεν εν κατόψει τον τύπον και τάς αναλογίας του βυζαντινού σταυρο¬ 

ειδούς εγγεγραμμένου ναού. Οί ήδη μελετηθέντες και δημοσιευθέντες ναοί 
τού τύπου αυτού είναι ή Κρύπτη τού Σταυρού εις Αηάπα4, ό ναός των 

Εϊκ. 11. Ό ύπόσκαφος ναός (κρύπτη) 

τβ»ν 8.8. Οπδαηίε καί ϋατϊα εις Οτΐα (Μεάεα). 

δδ. Οπεαπίε και Όαπα εις Οπα 5, ή Κρύπτη τού Σωτήρος εις ΟίπΓάήμιαηο 6, 

ή Κρύπτη τής Παναγίας (δαηία Μαηα) εις Ρο§£Ϊαι·(1ο 7, ό ναός των δδ. 

δίοίαηΐ εις ναδίο 8, ή Κρύπτη τού 'Αγίου Αντωνίου εις ΕαίοΓζα 9, ή Κρύ¬ 

πτη τού 'Αγίου Λεονάρδου εις Μ&δδαίτα 10 καί ή Κρύπτη τού 'Αγίου Νικο¬ 

λάου εις Μοΐίοΐα11 ένω συνεχούς γίνονται γνωστοί καί άλλοι ναοί αυτού 
τού τύπου. 

1. Α. Ηα§ΐυδ, ΤΙιε Ηαΐ - δαίΐϊεηΐ Ηγρο§ευπι, Μαΐία 1965. Εις τόν σύντομον 
αυτόν όδηγόν υπάρχει μνεία τής προηγούμενης βιβλιογραφίας. 

2. Ε ΗαεΕΐη, Ουΐάε άε Βαπιΐγαη, Ραπ δ 1934, Τοϋ ίδιου, Αηΐκμιίΐεδ όουά. 

άΐιίςΐυεδ άε Βαπιΐγαη, Ρατΐδ 1933. 

3. Ο. Ο. ϋ α δ Ουρία, Βουάάΐιϊδί εανε ίεηιρίεδ οί Ιηάΐα, «Ιηάο - Αδΐαη Ουίίυτε», 

τόμ. VI (1952), σσ. 395 - 404. 

4. Α. Μ ε <3 ε α, ΟΗ αβτεδεΙη άεΐΐε εΐ'ϊρίε ετειηΐΐΐεΐιε ρυβίΐεδϊ, Κόπια (Τΐνοΐϊ) 1939, 

σ. 50. 

5. Α. Μ ε ά ε α, Ένθ. άνωτ., σ. 87. 

6. Α. Μεοΐεα, Ένθ. άνωτ., σ. 121. 

7. Α. Μεάεα, Ένθ. άνωτ., σ. 129. 

8. Α. Μεάεα, Ένθ. άνωτ., σ. 158. 

9. Α. Μεάεα, Ένθ. άνωτ., σ. 194. 

10. Α. Μεάεα, Ένθ. άνωτ., σ. 209. 

11. Α. Μεάεα, Ένθ. άνωτ., σ. 217. 

Εϊκ. 12. Ή κρύπτη τοϋ Σωτήρος εις ΟϊυΓ(1ΐ§ηαηο (Μεάεα). 

Είκ. 13. Ή κρύπτη τής Παναγίας (Αγίας Μαρίας) είς Ρο^ΐατάο (Μεάεα). 
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Πρό τίνος άκόμη χρόνου οί ύπόσκαφοι οΰτοι ναοί έθεωροϋντο βασιλι- 

καί, δεδομένου ότι ή κάλυψίς των έγίνετο δι5 έπιπέδου οροφής. Ήδη ό 
Ιταλός Όο Αη§ε1ΐδ ά’Οδδαί όμως έχαρακτήρισε την Κρύπτη του Σωτήρος 
ώς σταυροειδή έγγεγραμμένον ναόν 1 καίτοι και ή κρύπτη αυτή φέρει έπί- 

Εικ. 14. Ή κρύπτη των 88. δίείαηί εις ΥΕδίε (Μεάεα). 

πεδον όροφήν 2. Εσχάτως ό άρχιτέκτων και καθηγητής του Πανεπιστημίου 
του Μπάρι Α. Ρταικϋ κατηγορηματικώτερος έγραψεν : «ηοικϋπιεηο 8εη 
ΡΐοίΓο ά’Οίχαηΐο ε 1ε επρΐε Ιιαηηο ιιη εαταΐΐοΓε οοπιιιηε : 1ε Γοιτηα ΑγοΙιϊ- 
Ιείίοηΐεε εΐι’έ ςιιείΐα ρϊΐι Ιΐρΐοε όεΐΐε εΐιίεδδε ίεηΐο όϊζαηΐίηε : ε ίη εΐό Γυηα 
ε 1ε εΐίτε δοηο δΐπιΐΐΐ, ηιπικϋ, &11ε εΐιίεδε εεΐαότεδΐ ε νεηηο ρΐεηειηεηίε ΐηδεπίε 
ηεΐ §Γεη(1ε εαρΐίοίο άεΙΙ’εΓεΙιΐίείΙυΓε άεΐΐε «δεεοηόε είε (Γογο» όίζεηΐϊηε» 

... ρετ 1ε ιιηε ε ρετ 1ε εΐΐτε 8ΐ Ιτεΐίε, πρεΐο, άΐ ετείιΙΙείίιίΓε εΙιΐεΓεπιεηίε ε 
Ιΐρίεειηεηΐε όΐζεηίΐηε : ρΐεηίε ηυεάΓείε ο, εοηιιιηςιιε εεηίπεε, ίη^οότε όε 
ρΐίεδίπ, εΐιε ρεΓίΐδεοηο Ρειιΐε ΐη ρετΐΐ εηιιΐνεΐεηΐΐ, ρυεδδερροεο ηιιεάΓείε»3. 

Τήν ιδίαν άποψιν ύπεστήριξα και εις διάλεξίν μου τον Φεβρουάριον του 1966 

1. Ο. Οε Αη§ε1ΐδ ά’ΟδδΕί, Εε ΐηίΊιιεηζε δΐζαηΐϊηε ηεΙΡΑτεΙιΐΙείΙιίΓΕ Κο- 

πιεπϊοε, Κοιϊιε 1942, σ. 58. 

2. Α. Μ ε ά ε ε, Ένθ. άνωτ., σ. 120. 

3. Α. Ρ γ & η <3 ΐ, ΑδρείΙί ΕΓθ1ιεο1ο§ϊα άεΙΓεΓεηιΐίΐδίϊΐο ΐη Ρα§1ΪΕ, εις τόμον : «ΕΈτε- 

ηιΐΐϊδπιο ΐη Οεεΐάεηίε ηεΐ δεεοΐΐ IX - XII», ΜΠεπο 1962, σσ. 439 - 440. 

10 - 2 -1969 
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είς Γεεεε και ήδη είναι μάλλον γενική ή τάσις του να θεωρούνται οί ναοί 
αυτοί σταυροειδείς εγγεγραμμένοι. 
Ή έλλειψις τρούλλων και ήμικυλινδρικών θόλων δεν σημαίνει ότι οί 

ναοί αυτοί δεν είναι πράγματι σταυροειδείς εγγεγραμμένοι, άλλωστε διά 

Η.. 
* 

Είκ. 15. Ή κρύπτη τοΰ 'Αγίου Αντωνίου εις ΓΕίετζα (Μεδεα). 

τούς αύτούς λόγους (έλλειψις ήμικυλινδρικών θόλων) δεν θά ήτο δυνατόν να 
θεωρηθούν ούτε βασιλικαί. Αί επίπεδοι όροφαί οφείλονται μόνον είς κατα¬ 

σκευαστικούς λόγους καί παρατηρούνται, έκτος τής Άπουλίας καί είς Καπ¬ 

παδοκίαν, όπως π.χ. είς τον ναόν τού ζ)ε1ε(1]1εΓ Κΐΐίδδε, τού όποιου διά λόγους 
Έπετηρϊς "Εταιρείας Βυζαντινών Σπονδών, Έτος ΑΤ' 19 
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Εϊκ. 16. Ή κρύπτη τού 'Αγίου Λεονάρδου είς Μ&δδαίτα (Μεάεα). 

4! 

Είκ. 17. Ή κρύπτη τοΰ 'Αγίου Νικολάου είς Μοίίοΐα (Μεάεα). 
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οικονομίας εργασίας τά δυτικά γωνιαία διαμερίσματα καλύπτονται υπό 
έπιπέδου όροφής λ Είς την ύπόσκαφον επίσης βασιλικήν του Αίηοΐί Κί- 

Είκ. 18. Άπομίμησις τρούλλου είς τον ύπόσκαφον ναόν τής Οαπάείοτα 
είς Μ&δδαίτα Άπουλίας (ΥεικϋίΙΐ). 

Ιίδδο τής Καππαδοκίας, ενώ τό κεντρικόν κλιτός καλύπτεται δι’ ήμικυλιν- 

δρικοϋ θόλου, τά πλάγια καλύπτονται ύπό οροφών επιπέδων 2. 

1. Ο. ά ε Ιετρίιαηΐοη, ϋηε ηοανεΐΐε ρτονΐηοε άε Γ&γΙ δγζαηΙϊη. Εεδ έ§1ΐδεδ 
τυρεδίτεδ άε Οαρραάοεε, Τεχίε, τόμ. I, I, Ρ&ηδ 1925, σσ. 199-242, Η. Κοίί, Κίεΐη- 

αδίαίϊδείιε ϋεηΙαΉ&ΙεΓ αιΐδ Ρίδκΐϊεη, ΡαηιρΙιγ1ίεη, Καρραάοΐόεη υηά Εγ1αεη, Εεΐρζΐ§ 1908, 

σσ. 234 - 236. Γ. Δημητροκάλλη, Οί σταυροειδείς έγγεγραμμένοι ναοί τής Μικρας 
Ασίας, «Μικρασιατικά Χρονικά», τόμ. ΙΓ' (1967), σ. 134, είκ. 48. 

2. Ο. ά ε Ιετρίιαπΐοη, ’Ένθ’ άνωτ., ΑΙόιιπι I, Ραπδ 1925, πίν. 27. 
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Τό γεγονός άλλωστε, ότι ώρισμέναι των κρυπτών τής "Απουλίας παρου¬ 
σιάζουν έλαφράν τινα καμπύλωσιν των έπιπέδων οροφών \ εις μίαν δέ περί- 
πτιυσιν, τον ναόν του 'Αγίου Ίιοάννου τής Μαδδαίϊε, έχομεν και άπομίμη- 

σιν τρούλλου 1 2, άποδεικνύει ότι ή έπίπεδος οροφή έπεβλήθη διά λόγους 

Είκ. 19. Απομίμησις ξύλινης στέγης εις τον ύπόσκαιρον ναόν τοϋ Σωτήρος 
είς Οΐυπ3ΐ§η&ηο (νεηάΐίΐί). 

κατασκευαστικούς και μόνον, ή δέ διάθεσις τής ύπάρξεως τρούλλων καί 
θολών υπολανθάνει πάντοτε, έστω και άν τούτο διά τών σχηματικών, κατά 
σύμβασιν ή και σκηνογραφικών απομιμήσεων είναι αμφιβόλου αρχιτεκτο¬ 
νικής άρετής. 

Συγκρίνοντες τούς υποσκάφους ναούς τής Άπουλίας καί τής Καππα¬ 
δοκίας διαπιστοϋμεν βεβαίως ότι εν Καππαδοκία ή έπίπεδος οροφή είναι 
σπανία έξαίρεσις, αλλα τούτο οφείλεται εις τό οτι οι Καππαδοκικοί ναοί 
τού τύπου αυτού είναι έσκαμμένοι είς ήφαιστειογενεΐς κώνους καί ή κατα¬ 

σκευή τού τρούλλου δεν παρουσίαζεν δυσχερείας. Αντιθέτως αί κρύπται 

1. Α. Μεάε&, Ένθ. άνωτ., σσ. 123, 182 - 83, 201. 
2. Α. Ρταπάΐ, Ένθ. άνωτ., είκ. 13. 
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τής 5Απουλίας, έσκαμμέναι εις πεδιάδα δεν ήτο δυνατόν νά έχουν καί τροΰλ- 
λον, διότι τότε τό δάπεδον καί όλος ό ναός θά κατεσκευάζοντο είς βάθος 
πολύ μεγαλύτερον. 

Πλήν τής άπομιμήσεως τών τρούλλων εις τινας περιπτώσεις εχομεν 
καί άπομιμήσεις ξύλινων δίκλινων στεγών, όπως π.χ. εις τήν Κρύπτην τού 
Σωτήρος είς ΟυίΓ(ϋ§ηαηο ή τήν Κρύπτην τής Οαπάοίοτα είς Μαεεαίτα2 ή 
τήν Κρύπτην τού 'Αγίου Πέτρου είς Οΐηοδα3. Αλλά καί αυτή ή άπομίμησις 
δεν είναι διά τήν Ιστορίαν τής Αρχιτεκτονικής τι τό μοναδικόν, δεδομένου 
οτι ή ύπόσκαφος Αρχιτεκτονική πάντοτε έμιμήθη μορφάς τής «Επιγείου», 

προχείρως δέ άναφέρω τούς έτρουσκικούς τάφους, σχεδόν πάντοτε έχοντας 
ξυλίνας όροφάς εν άπομιμήσει4. 

* 

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ 

Ανώνυμος ναός τού Κάστρο (Οαείτο). 

Τρίκογχος σταυροειδής εγγεγραμμένος ναός μετά νάρθηκος, ένσωματω- 

μένος σήμερον είς μεταγενεστέρας κατασκευάς, ώστε δυσκόλως νά διακρί- 
νεται ή αρχιτεκτονική του μορφή. 

Εύρίσκεται είς τήν κωμόπολιν τοϋ Κάστρο (Οεδίτο) τής "Απουλίας καί 
πλησιέστατα τού Ότραντο, έμελετήθη δέ καί έδημοσιεύθη ύπό τού Ρουμά¬ 

νου άρχιτέκτονος ΒοΓάοπεοΙίβ, ό οποίος τον τοποθετεί είς τον I αίώνα. Η 
χρονολόγησις, καίτοι άρκούντως τολμηρά, ένισχύεται έκτήςέπιμήκουςκατό- 

ψεως, τάς βαρείας αναλογίας καί άλλους μορφολογικούς καί τυπολογικούς 
χαρακτήρας οί όποιοι ενθυμίζουν έντόνως τήν παλαιοχριστιανικήν βασι¬ 

λικήν. "Ιδιαίτατα χαρακτηριστική είναι ή ϋπαρξις όκτώ κατ" άξονα κιόνων, 
αντί τών συνήθων τεσσάρων τού σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού, ή όποια 
καίτοι σπανία είναι καί άλλοθεν γνωστή. 

Ό Βοπίοηαοΐιο έδέχθη έπιδράσεις καί έπιρροάς είς τήν άρχιτεκτονικήν 
τού ναού εκ τοϋ 'Αγίου ’Όρους. Άλλ’ ή τοιαύτη άποψις είναι μάλλον έσφαλ- 
μένη* ήδη είς τά τέλη τοϋ Θ' αίώνος ύπήρχεν ό όμοιου τύπου ναός τοϋ δαη 
δαίίΓΟ τού Μιλάνου, ενώ έκτος τής Ιταλίας τά παραδείγματα είναι περισ¬ 
σότερα ήδη είς προγενεστέρας έποχάς : Ναός τοϋ Οεπηήμιν - άόδ - Ρτέδ 

1. Α. V 6 η <3 ί I ί ΐ, ΑτοΙιίΙεΙΙιίΓΕ Βΐζ&ηΙίηα ηεΙΓΙΙ&Ιία Μεπάΐοηαΐε. Γ&ιηραηίίΐ - 
ΟαΙαύπα - Ειιεαηία, Ναροΐΐ 1967, τόμ. I, σ. 229, είκ. 22-23. 

2. Α. νεηάΐίΐΐ, Ένθ. άνωτ., τόμ. I, σ. 279, είκ. 110-113. 
3. Α. V ε η ά ϊ 11 ΐ, Ένθ. άνωτ., τόμ. I, σ. 300. είκ. 148. 
4. Βλ. προχείρως V. Μ α Π β 11ί ΑηίοηΐοΠ, ΑΠε άε§1ί Εΐτυδείιΐ, Κοηνι - 

Μΐΐαηο 1955, είκ. 32, 33, 67, 68, 108. 
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Οί σταυροειδείς έγγεγραμμένοι ναοί τής Σικελίας καί Κάτω Ιταλίας 

Εικ. 21. Ανώνυμος ναός τοϋ Κάστρου. Τομή κατά μήκος (ΒοΓάεπαεΗε). 

(Γαλλία), ναοί τοϋ Βα§&Γαη και τοϋ Εά)πιΐαίδίη (Αρμενία), Βαπτιστήριον 
Σίδης (Μικρά Άσία). Είναι μάλλον όρθότερον να δεχθώμεν δτι δλοι αυτοί 
οί ναοί, δπως καί έκεΐνοι τοϋ ' Αγίου Όρους, όφείλουν τήν ϋπαρξίν το3ν εις 
γενικώτερα άρχιτεκτονικά κινήματα καί Ιδέας τοϋ τέλους τοϋ Θ και των 

άρχών τοϋ Γ αίώνος. 

Βιβλιογραφία: 

Γ. Δημητροκάλλη, Οί Σταυροειδείς Εγγεγραμμένοι Ναοί τής Μικρας “Ασίας* 

«Μικρασιατικά Χρονικά», τόμ. ΙΓ' (1967), σσ. 97-98, είκ. 13. 

Κ. Βοτάεηαείιε, ϋαε ιηοηυηιεηΐϊ άεΙΓΙίαΙΐα Μεπάίοηαίε, «Βοΐΐείΐϊηο (ΓΑτίε». τόμ. 

XXVII (1933 - 34), σσ. 169- 184. 

Ο. Ο ε ε ε Η ε 11 ΐ, δβιιαπίο §εηεΓ&1ε αΙΓΑτεΙιίΙείΙιίΓα Βϊζαηίΐηα ίη Ιίαΐϊα, «δίαάΐ Βΐζαηίϊηί 

© Νοείΐεηΐεΐ», τόμ. IV (1935), σσ. 33 - 34. 

Ο. ϋε Α η § ε 1 ΐ δ ά 5 Ο δ δ α I, Τε ΙηΓΙαεηζε όϊζαηίΐηε ηεΙΓΑτεΙιίίεΙΙιίΓα Κοηι&ηίεαβ 

Κόπια 1942, σ. 58, πίν. IV. 

Ε. Μ α § § ί ιι 11ΐ, Μοηο8Γ&Ε& ώ Οαδίτο, Οαΐαίίηα 1896, σσ. 139, 141 -142. 

"Αγιος Πέτρος τοϋ Ότραντο, 

Εύρίσκεται είς τήν μικράν πόλιν Ότραντο (Οίπιηίο), τήν βυζαντινήν 
Ύδροϋντα καί είναι μικρός άλλ’ ώραιότατος ναός περιβαλλόμενος ύπό 
κατοικιών αί όποΐαι μειώνουν τήν αίσθητικήν του αξίαν. Παρά ταΰτα καί 
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Εϊκ. 22. "Αγιος Πέτρος τοΟ Ότραντο (βυζαντινής 'Υδροϋντος). Κάτοψις (ΤΙιβοάοηι). 

Είκ. 23. Αγιος Πέτρος τοΰ Οτραντο ('Υδροϋντος). Μεσημβρινή δψις (Πιβοδοπι). 
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τάς κατά συζητήσιμον τρόπον αναστηλώσεις του (1667 καί 1825), διατηρεί 
την ώραιότητά του και τον βυζαντινόν του χαρακτήρα. 

Είναι άπλοΰς τετρακιόνιος ναός ανατολικού τύπου, φέρων καί ήμικίο- 

νας εις τούς εσωτερικούς τοίχους καί δεν φέρει νάρθηκα. Τό ιερόν, φέρον 

Είκ. 24. "Αγιος Πέτρος τοΰ "Οτραντο ('Υδροϋντος). 
Μεσημβρινή δψις προ τής άναστηλώσεως (Οί§1ϊ). 

τρεις ήμικυκλικάς αψίδας, είναι προσκεκολλημένον εις τον κύριον χώρον 
τοϋ ναού ό όποιος διατηρεί άξιολόγους βυζαντινός τοιχογραφίας. 
Ή πρώτη σοβαρά μελέτη τοΰ ναού εγένετο υπό τοΰ Ρουμάνου Αρ- 

χιτέκτονος Τΐιεοάοπι, εσχάτως δε έμελετήθη έκ νέου υπό τοΰ Άρχιτέκτονος 
Α. ΡταικΕ, καθηγητοΰ τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ Μπάρι. Ό Ρταπάΐ υποστη¬ 

ρίζει ότι άρχικώς ό ναός εΐχεν πεσσούς καί όχι κίονας, πράγμα τό όποιον 
αί προσωπικαί μου μελέται δεν έπιβεβαιοΰν. 

Κατά τον Τΐιαοάοπι ό ναός παρουσιάζει σχέσεις καί συγγένειαν προς 
τούς βυζαντινούς ναούς τής Καλαβρίας, καθώς επίσης καί ώρισμένα μνη- 
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μεΐα της Κρήτης. Καιτοι το δεύτερον είναι μάλλον ορθόν, τό πρώτον ίσος 
είναι έσφαλμένον : Αί ύφιστάμεναι σχέσεις και ομοιότητες είναι κατ’ εμέ 
πολύ μικραί, αν όχι ανύπαρκτοι. Ή όμοιότης προς τον ναόν του ' Αγίου 
Άνδρέα του Τράνι, του οποίου κατά τον Γάλλον Βετίαυχ ύπήρξε και 

Εικ. 25. "Αγιος Πέτρος του Ότραντο (Ύδροϋντος). 
Τό εσωτερικόν του ναού προ της άναστηλώσεως (Οί§Π). 

πρότυπον, είναι πάντως καταφανής, παρά τήν διάφορον διαμόρφωσιν τοΰ 
τρούλλου του ναού του Τράνι. 

Ώς προς τήν χρονολόγησιν τοϋ μνημείου αί γνώμαι είναι τελείως διά¬ 
φοροι μεταξύ των. Ένώ ή τοπική παράδοσις άναφέρει ότι ό ναός έθεμε- 
λιώθη υπό τοϋ 'Αγίου Πέτρου κατά τό προς Ρώμην ταξίδιόν του, ό τοπικός 
μελετητής Αηίοηαεί, τον θεωρεί ναόν τοϋ ΡΓ αίώνος. Ή σωστή άποψις βε¬ 

βαίως είναι έκείνη μεταξύ τής χρονολογήσεως τοΰ ΤΒεοάοηι (ΙΑ' αιών) καί 
τοϋΟε Αη§ε1ίδ «ΓΟδδαί, καθηγητοΰ τοϋ Πανεπιστημίου τής Ρώμης (ΪΒ' αιών). 

Οί σταυ ροειδεΐς εγγεγραμμένοι ναοί τής Σικελίας και Κάτω Ιταλίας 

Είκ. 26. "Αγιος Πέτρος τοϋ Ότραντο (Ύδροϋντος). 

Άνατολικομεσημβρινή άποψις μετά τήν τελευταίαν 
άναστήλωσιν τοϋ μνημείου (Ρείπκχί). 
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Βιβλιογραφία: 

Γ. Σωτηρίου, Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία, Άθήναι 1942, σελ. 449. 

Ο. Ο © ο ο ή ε 11 ί, 8§ιιαπ3ο βεηεπιΐ© αΙΙΆΓείιίίείίιιπι Βΐζαπίΐηα ϊη Ιίαΐΐα, «δίικίί Βίζαηίίηί 

ε Νεοείΐεηϊεΐ», τόμ. IV (Κόπια 1935), σσ. 28 -35. 

°· 1)6 Α η § ε 1 ΐ 8 ά’Οδδαί, Γε ίηίΐιιεηζε όίζαηίίη© ηεΙΓΑΓεΙιΐίείίυτα Κοπιαηίοα, 

Κ.ΟΙΉ& 1942, σ. 58, πίν. V. 

Ο. ΟίαηίΓβάα, Βαδίΐίοα όίζαηίίηα <Β δ. Ρϊείτο ίη ΟίΓαηίο. δίοπα ε Ατίε, Οΐταηίο 1967. 

Ο. Ο ΐ § 1 ΐ, II ΤαΙΙοη© ά’ΐίαΐία, Βεί*§αιηο 1912, σσ. 94, 104 - 105. 

Ρ. I. Μ α γ α 8 ε ο, ΑίΤτεδεΙπ Μεάίοεναΐί ϊη 8. Ρΐείτο ΤΟίΓαηίο, «Αηηαΐί άεΙΓυηϊνεΓδίίά 
άΐ Γεεεε», τόμ. II (1964 - 1965). 

Γ. Ματ θεία, Ε’εάίοοία όίζαηίίηα άί δαη Ρΐείτο ίη Οίταηίο, Βαπ 1925. 

Α. Ρ γ & η άί, II δαίεηίο, ρτονίηοία άεΙΓΑτίε Βίζαηίίηα, «Αίίί <3©1 Ο)ην©§ηο Ιηίετηαζίο- 

ηαίε δΐιΐ ίειηα : ΓΌτίεπίε Ο-ίδίίαηο ηεϋα δίοπα ά©11α ΟνίΜ, Κοιηα - Ρίτεηζε 1963», 

Κοιώ& 1964, σσ. 671-711, Το 0 αύτοϋ, Αδρείίί ατοΐιεοΐοδίοί άεΙΓΕΓειηίΙίδηιο 

ίη Ριΐβΐία, εις τόμον «ΕΈΓειηίίίδίτιο ίη Οεείάεηίε ηεί δεεοΐί IX-XII», Μίΐαηο 1962. 

Η. ΤΙιεοάοΓοη, Εβ1ίδεδ εηιοίίόπηεδ άαηδ Πίαϊί© Μεπάίοηαίε, δ. ΡίείΓο ά’ΟίΓαηίο, 

«Ερήεηιεπδ ϋαοοΓοτηαηα», τόμ. V (Κόπια 1935), σσ. 22 - 34. 

Άγιος Άνδρέας του Τράνι. 

Εύρίσκεται εις την μικράν πόλιν Τράνι, εις τάς άκτάς τής ’Αδριατικής, 
απλούς τετρακιόνιος ανατολικού τύπου εν κατόψει, τού οποίου τά γωνιαία 
διαμερίσματα καλύπτονται υπό ήμικυλίνδρων. Εις τούς εσωτερικούς τοί¬ 
χους φέρει ήμικίονας όπως ακριβώς και ό ναός του Αγίου Πέτρου τού 
Οτραντο, του οποίου κατά τον Γάλλον ΒοιΊ&ιιχ, υπήρξε μεταγενέστερον 
αντίγραφον. Τό ιερόν φέρον τρεις ήμικυκλικάς κόγχας, προσκολλάται 
απ’ ευθείας εις τον εσωτερικόν χώρον του ναού. 

Ό ναός τόσον υπό του Βετΐαυχ, όσον και τού Όο Αη§6ΐΪ8 ΒΌδδαί. ανά¬ 
γεται εις τον ΙΒ' αιώνα. 

Βιβλιογραφία: 

Γ. Σωτηρίου, Χριστιανική καί Βυζαντινή Αρχαιολογία, Άθήναι 1942, σ. 449. 

Ε. Β ε γ ί α α χ, Ε’ΑγΙ άαηδ Γΐίαΐίε ΜέπάίοηαΙ©, Ραπδ 1904, τόμ. II, σ. 379. 

€’ € 6 0 011 ε 11 δβιιαπϊο £©η©Γαΐ6 αΙΙ’ΑΓοάίίείίιίΓα Βίζαηίίηα ίη Ιίαΐία, «δίικίί Βίζαηίίη« 

6 Νεοείΐεηίοί», τόμ. IV (Κοιηα 1935), σσ. 28- 35. 

Ο. ϋ© Α η § © 11 $ ά’Οδδ&ί, Ε© ίηίΐιιεηζ© όίζαηίίηε ηεΙΙ’ΑΓοΙιίΐείίιίΓα Κοιηαηίςα, 

Κοιηα 1942, σ. 58. 
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Αγία Μαρία ή Μείζων του Σιπόντο (δαηία Μηπ» Μ»§§ίθΓ€ η δίροηίίηΕ). 

Εύρίσκεται εις την πόλιν δϊροηίο τής βορείου Άπουλίας, πλησιέστατα 
τής Ρο§£Ϊα και εις θέσιν όπου ήδη έχουν διαπιστωθή κατακόμβαι ώς καί 
μία παλαιοχριστιανική βασιλική. Εις την σημερινήν του μορφήν ό ναός 

<*·»&&. ί* υ υ 
ο © 

Εϊκ. 29. Παναγία (Αγία Μαρία) ή Μείζων ή δΐροηίΐηα 
εις δϊροηίο της βορείου Άπουλίας (Ανεηα). 

είναι διώροφος ρωμανική κατασκευή, τής οποίας τά εγκαίνια έγένοντο 
τφ 1117 ύπό του Πάπα Ρ&δςυαίο Β'. 

Παρά τήν σημερινήν του μορφήν ό ναός θεωρείται — όρθότατα — 
ύπό του Ανεηα καί του Όο Αη§ε1ίδ άΌδδαί βυζαντινής καταγωγής, όπως 
άποδεικνύεται, όχι μόνον έξ αυτής ταύτης τής κατόψεώς του, αλλά καί έκ 
των λειψάνων τής αρχικής του κατασκευής καί διακοσμήσεως. 

Καίτοι ό ναός είναι σχετικώς μεγάλου μεγέθους φαίνεται ότι ήτο απλούς 
τετράστηλος ναός ανατολικού τύπου, φέρων πεσσούς αντί κιόνων καί μίαν 
μόνον ήμικυκλικήν κόγχην. 

Βιβλιογραφία: 

Α. Ανεηα, Μοηιπηεηίϊ άεΙΓΙΙαΙϊα Μεπώοηώε, Κόπια 1902, σσ. 199-214. 

€. € α ρ ιι α η ο, II ίετηρϊο ώ δδηία Ματΐα Μα§§ΐθΓε άϊ δϊροηίο, «Καδδε§η& Ριΐβΐΐεδε», 

τόμ. XXIV (Τπιηί 1908), σσ. 129 - 133. 
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Ο. ϋε ΑπβεΠδ <3 ’ Ο δ δ α ί, Εε ϊπίΐυεηζε όϊζ&ηίϊηε ηε]1Άτς1ιϊί6ίΙαΓ& Κοπιαηϊεα, 

Κόπια 1942, σσ. 58 - 59, είκ. 15. 

Κ. Π α δ α ά ε δ δ α, Ε& Οιίεδα <3ϊ δϊροηίο, «ΑτοΗϊνϊο δίοτΐεο Ρα§πεδε», τόμ. III, σσ. 

95- 105. 

Καθολική τού Στύλου (Εο Ε^ΙΐοΜοα <Μ δίΐΐο). 

Ό σημαντικώτερος καί ώραιότερος ναός τής βυζαντινής Καλαβρίας 
είναι άναμφισβητήτως ή Καθολική τού βυζαντινού «Στύλου», μέ πλήθος 
τοιχογραφιών, γλυπτών, έπιγραφών καί χαραγμάτων. Παρά τό μικρόν 

Είκ. 30. Καθολική του Στύλου (δίΐΐο). Κάτοψις (Οεδί). 

μέγεθος του καί σειράν ατυχών «άναστηλώσεων», διατηρεί ακέραιον τον 
βυζαντινόν του χαρακτήρα. 
Ό ναός, του τύπου τών πεντατρούλλων, είναι άπλούς τετρακιόνιος, 

φέρον τριμερές ιερόν μέ ήμικυκλικάς αψίδας, κατ’ ευθείαν προσκεκολλη- 

μένον εις τον κύριον χώρον τού ναού. Τά γωνιαία διαμερίσματα καλύπτον¬ 
ται ύπό ύψηλών μάλλον τρουλλίσκων, φερόντων κεραμοπλαστικάς διακο¬ 

σμήσεις. Εις τάς διακοσμήσεις αυτάς ώρισμένοι μελετηταί (Αόαίΐηο, Οοΐ- 
ζΐο κτλ.) διακρίνουν άραβικάς επιδράσεις, αλλ’ αί προσωπικαί μου μελέται 
μέ ώδήγησαν εις τό συμπέρασμα οτι αί κεραμοπλαστικαί διακοσμήσεις τής 
Καθολικής είναι απολύτως βυζαντιναί, στενήν μάλιστα σχέσιν καί συγγέ¬ 

νειαν έχουσαι προς άναλόγους κεραμοπλαστικάς διακοσμήσεις γνωστάς 
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Ι_ ΓΛ' 

5εζ. α-β 

Εϊκ. 31. Καθολική τοϋ Στύλου (δΐϊΐο). 

Τομή κατά μήκος (Οτεί). 

Εϊκ. 32. Καθολική του Στύλου (8ίΠο). 

Ανατολική δψις (Τΐιυοδοπι). 

Εϊκ. 33. Καθολική τοϋ Στύλου (δΐϊΐο). 

Ανατολική δψις (Ογ3Ϊ). 

- 2 -1969 Έπετηρίς 'Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, "Έτος ΛΤ' 
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ΕΙκ. 34. Καθολική του Στύλου (δίϊΐο). 

Ανατολικομεσημβρινή δψις προ των άναστηλώσεων (ΟΓδΐ). 

Οί σταυροειδείς εγγεγραμμένοι ναοί τής Σικελίας και Κάτω Ιταλίας 

Εϊκ. 35. Καθολική τοϋ Στύλου. Μεσημβρινή δψις μετά τάς αναστηλώσεις 
του Ραοίο Οτδΐ αί όποιοι ήλλοίωσαν τήν μορφήν των τρούλλων (Οίδΐ). 

και έκ βυζαντινών μνημείων τής βαλκανικής Ελλάδος. Ή γνώμη του Αγ- 
ηοΐά ΒΓεγιηαηη δτι εις την Καθολικήν τοϋ Στύλου, μόνον ή κάτοψις είναι 
βυζαντινή, διατυπωθεΐσα άλλωστε κατά τά τέλη του παρελθόντος αίώνος, 

δεν είναι καν συζητήσιμος, ήδη πολεμηθεΐσα από τής εποχής εκείνης υπό 
τοϋ Αόαίΐηο. 

Τό πρόβλημα τής ήλικίας του ναοΰ ύπήρξε θέμα συζητήσεων επί πολύν 
χρόνον, αί δε κατά καιρούς διατυπωθεΐσαι γνώμαι ήσαν τελείως διάφοροι 
μεταζύ των. Τελευταΐον τό πρόβλημα έτέθη επί νέων βάσεων εις σύντομον 
μελέτην μου δημοσιευθεΐσαν εις τό γνωστόν «Ατοΐιίνΐο δίοπεο ρεΓ Ια €α- 

Ιαόπα ε Ια Ιαιεαηία», τοϋ ναοΰ χρονολογουμένου από τοϋ β' ήμίσεως τοϋ 
ΙΒ' αίώνος ή τών αρχών τοϋ ΙΓ'. 

Βιβλιογραφία: 

Ά. Ό ρ λ ά ν δ ο υ, Ή Παντάνασσα τής Μονεμβασίας, «Άρχεΐον Βυζαντινών Μνη¬ 

μείων τής Ελλάδος», τόμ. Α' (1935), σσ. 144-151. 

Γ. Σωτηρίου, Χριστιανική καί Βυζαντινή Αρχαιολογία, 'Αθήναι 1942, σ. 448, 

είκ. 293. 

Ο. Αάαΐΐπο, ΚΆΓοΙιϊίείίυΓα Βΐζαηΐϊηα ίη Οιίαόπα. Γα Ο&ΙίοΙϊοα άί δίϋο, «Ναροΐϊ 

Νοόΐϋδδΐηια», τόμ. XII (Ναροΐΐ 1903), σσ. 18-21. 
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V. € α ρ ί & I 0 ί, Μβΐϊΐοπβ ρογ δετνίΓβ αΐΐα δίοιϊα άεΐΐα δαηία €1ιί©δ& Μίΐθίβδβ, Ναροΐί 
1835, σσ. XXXIX -XIX 

V. Ο α ρ ί α 1 ύ ΐ, Εείίετα αΐ δί§ηοΓ ΟεγΙο Βοηυεεί, ατεΐιίΐεΐΐο ΟΐτεΙΐοΓε άε§1ί δεανί <3ΐ αηίί- 

εΗίί& ίη Ναροΐί, δορτα αίαιηί ηιοηιίΓηεηίΐ άεΐ Μεάίοενο, εδίδεηίί ΐη Οαΐ&βιϊα, «II Ραίο», 

τόμ. IV (Ναροΐί 1836). 

€* ε β ο ο Ιι ο Π ί, δ§ααπ1ο δεηετ&ΐε α11ΆΓε1ιίίεΙίιΐΓα Βίζ&ηίίηα ίη Ιίαΐία, «δίικϋ Βίζαηίίηί 

ε Νεοείΐεηίεί», τόμ. IV (Κοιηα 1935), σσ. 28 - 35. 

Β. Ο γ ο ε ε, δοπιηι&πο επίίεο άεΐΐα δίοπα άεΙΙΆιΊε ηεΐ Ναροΐείαηο, «Ναροΐί Νοβίΐίδδίιηα», 

τόμ. III (Ν&ροΐΐ 1894), σ. 71. 

Ο. ϋ ΐ ηι ί I γ ο Γ & 1Π δ, II ρΓοόΙεηΐΕ άεΐΐα άαίαζίοηε άεΐΐα Οαίίοΐίεα άΐ δίίΐο, «Απώίνίο 

δίοπεο ρετ Ια Οαΐαόπα ε Ια Ευεαηία», τόμ. X (1968). 

1. Ο γ ό δ ο Η ε 1, Εα Οαίίοΐίεα Οι δίίΐο ίη ΕΓηίεπίαΙίεη, «ΟεηίΓαΙβΙαίΐ όετ Β&υνεπναΐίιιη^», 

τόμ. XXV (ΒεΓίΐη 1905). 

Ε. ] ο γ <3 α η, Μοηυίηεηίδ όγζαηίίηεδ άε Οαΐαότε, «Μέ1αη§εδ άΆι·οΗέο1ο§ίε εί ά’ΗίδίοίΓε», 

τόμ. IX (1889), σσ. 326 - 327. 

Ο. Μ α γ ί ε 11 ί, ϋεΐΐε είιίεδε βαδίΐίαηε άεΐΐα Οαΐαβπα ε άεί ηιιονϊ τεδίαιιπ ρετ «Εα Οαίίο- 

Ιίεα» <3ί διίΐο, «Αίίί <3ε1 VIII0 Οοη§Γεδδο Ιηίεπιαζίοηαίε <3ί δίικϋ Βίζαηίίηί», τόμ. II. 

Α.Η. δ. Μ ε § α νν, Βγζαηίίηε Κείίεηίαίε Κενείπιεηίδ, «Χαριστήριον είς Ά, Κ. Όρ- 

λάνδον», τόμ. Γ' (1967), σσ. 18-19, πίν. Ε'. 

Ρ. Ο γ δ ΐ, Εε είιίεδε όαδίΐίαηε άεΐΐα Οαΐαόπα, Ρίτεηζε 1929, σσ. 7 - 40. 

Η.\ν. δείιιιΐζ, ϋεηΜΙετ άετ Κυηδί άεδ Μίίίεΐαΐίετδ ίη υηίεηίαΐίεη, Βτεδάεη 1860, 

τόμ. II, σσ. 355 - 358. Λεύκωμα, τόμ. II, πίν. 88. 

Η. Τ & ε ο <1 ο γ η, Εεδ έ^ΐίβεδ ά αηη εοιιροΐεδ εη Οαΐαότε : 8. Ματεο όε Κοδδαηο εί Εα 

Οαίίοΐίεα άε δίίΐο, «Ερίιεηιεπδ ΟαεοΓοπιαηα», τόμ. IV (Κόπια 1930), σσ. 149 -180. 

Α. νεηόίίίί, ΑτεΙιίΙεΙΙϋΓα Βίζαηϋίηα ηεΙΓΙίαΙία Μεπώοηαΐε. Οαιηραηία - Οαΐαόπα - 

Ευεαηία, Ναροΐί 1967, τόμ. II, σσ. 852- 863, εικ. 493 - 499. 

"Αγιος Μάρκος τοΟ Ροσσανο. 

Μικρός βυζαντινός ναός εύρισκόμενος νοτιοανατολικώς τής μικρας 
πόλεως του Ροσσανο, πατρίδος του 'Αγίου Νείλου και ή οποία, πλήν του 
ναοϋ του 'Αγίου Μάρκου, διασώζει πλήθος βυζαντινών λειψάνων. 

Ό μικρός ναός του 'Αγίου Μάρκου, άπλοϋς τετράστηλος άνατολικοϋ 
τύπου φέρει εις τούς εσωτερικούς τοίχους παραστάδες, αΐ όποΐαι, ένούμεναι 
δΓ ένισχυτικών τόξων μετά των πεσσών, συγκρατοϋν τον τρουλλον. Τά 
γωνιαία διαμερίσματα, άκριβώς όπως καί τής Καθολικής του Στύλου, καλύ¬ 
πτονται υπό τρουλλίσκων οί όποιοι όμως είναι μικρότερου ύψους καί άνευ 
κεραμοπλαστικών διακοσμήσεων. 

Ό ναός έξαιρετικής αρμονίας καί μέ θαυμασίας αναλογίας τοποθετεί¬ 
ται ύπό τών περισσοτέρων μελετητών, κυρίως Ιταλών, εις τον ΙΑ' αιώνα, 
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Είκ. 36. "Αγιος Μάρκος τοΰ Κοδδαηο Καλαβρίας. 
Κάτοψις (Ήιβοάοηι). 

Εικ. 37. "Αγιος Μάρκος τοϋ Κοδδαηο Καλαβρίας 
Έγκαρσία τομή (Ώιεοάοπι). 
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Είκ. 38 "Αγιος Μάρκος τοΰ Κοδδαηο Καλαβρίας. 
Ανατολική όψις (Παλαιά φωτογραφία). 

Εικ. 39. "Αγιος Μάρκος τοΰ Κοδδαηο Καλαβρίας. 

Ανατολική όψις (ΤΙιεοάοπι). 

άλλ5 ή άποψις αυτή μάλλον πρέπει νά άναθεωρηθή, δπως έγινεν και μέ τήν 
Καθολικήν του Στύλου, προς την οποίαν άλλωστε παρουσιάζει στενήν 
τυπολογικήν και μορφολογικήν συγγένειαν ώστε νά δυνάμεθα νά θεωρή- 

σωμεν τον "Αγιον Μάρκον μεταγενέστερον άντίγραφον τής Καθολικής. 

Έν προκειμένφ σημειοϋται δτι ό Σωτηρίου έθεώρει τον ναόν κτίσμα τοϋ 
ΙΓ' αίώνος, ό δέ Όρλάνδος τον έτοποθέτησεν εις τον ΙΒ' αιώνα. 

Βιβλιογραφία: 

Ά. Ό ρ λ ά ν δ ο υ, Ή Παντάνασσα τής Μονεμβασίας, «Άρχεΐον Βυζαντινών Μνη¬ 

μείων τής Ελλάδος», τόμ. Α (1935), σσ. 145, 150, είκ. 9. 

Γ. Σωτηρίου, Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία, Άθήναι 1942, σ. 448. 

€. € ε ο ο Η ε 11 ί, 8§α&π1ο ^επεταίε αΙΓΑτεΙιϊΙεΙΙιίΓα Βΐζαηίϊηα ία Ιΐαΐΐα, «δΐιιάί Βΐζαηίίηΐ 

6 Νεοείΐεηΐεΐ», τόμ. IV (Κόπια 1935), σσ. 28 - 35. 

Ο Η. ϋ ΐ © ή 1, ΕΆΠ ΒγζαηΙίη άαπδ Πίαΐϊε Μέπάΐοηαίε, Ρατίδ 1894, σσ. 187- 193. 

Ε. Ο 3.11 ϊ, Κοδδαηο, Οιίεδα Βΐζαηίϊηα άΐ δ. Ματεο, «Νοδδΐάε», τόμ. VII (Ροΐΐδίεηα 1928), 

σ. 57. 

Ε. ΟαΙΠ, ΙΙη τοδΙαυίΌ ηιοηιπηεηίαΐε. Εα εΐιίεδείία βΐζαηίϊηα άΐ δ. Ματεο ΐη Κοδδαηο 

Οαΐαδτο, «Ατίε δαετα», τόμ. II (1932), σσ. 69 - 73. 

Ε. I ο γ <1 α η, ΜοηιιπιεηΙδ όγζαηΐίηδ άε Οαΐαότε, «Μέ1αη§εδ όΆιεΙιέοΙο^ίε εΐ ά Ηΐδίοΐτε», 

τόμ. IX (1889), σσ. 325- 326. 
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I- ο 1 * ο ο 11 °' Κ^αή 116113 6111683 <Η 5» Μαγοο 8 Κο5$&ηο Ο,ΙεΙ,γο, «ΒοΙΙεΚίηο 
ά’Αι-ίε», τόμ. XXVII (1933 - 34), σσ. 374-385. 

ΊΊιεοάοπι, Εεδ έ§1ΐ$€δ & εΐης εουροΐεδ εη Οιίαότε : 3. Ματεο δε Κοδδαηο εί Εα 

Ο&ίίοΐιεα <3ε 3ίΐ1ο, «Ερήεωεπδ ϋαεοΓοηιαηα», τόμ. IV (Κοιώη 1930), σσ. 149- 180. 

νεηάΐίίΐ, ΑτοΙιΐΐείίϋΓα Βΐζωιίΐηα ηεΙΠίαϋα Μεπάίοηαΐε. €αηιραηΐ&- ΟαΙΜα- 

Γιιοαηΐα, Ναροΐί 1967, τόμ. II, σσ. 863 - 873, εϊκ. 500 - 506. 

Ανώνυμος ναός εις δαη Ιλκ» (ΡΑβρΓοιηοηίε. 

Ευρισκεται πλησίον της μικράς πόλεως δαη Ειιοα εις Άσπρομόντε 
Καλαβρίας, ανακαλυφθείς υπό του Ρυεοο τω 1934, μετά μικράν άνασκαφήν. 

Εικ. 40. Ανώνυμος ναός εις 8. Ειιεα του Άσπρομόντε Καλαβρίας. 

Κάτοψις (Ρεδεε). 

Ο ναός είναι τελείως ερειπωμένος, διασώζων μόνον μικρά τμήματα τής 
ανωδομής του. Άξιολόγου τέχνης είναι τό έξ εγχρώμων μαρμάρων καί εις 
καλήν κατάστασιν διατηρούμενον δάπεδον του ναού, πολλά δε άρχιτεκτο- 
νικά μέλη εύρεθέντα επί τόπου, άποδεικνύουν ότι ό ναός έκτίσθη εν μέρει 

Οί σταυροειδείς εγγεγραμμένοι ναοί τής Σικελίας και Κάτω Ιταλίας 313 

ΕΙκ. 41. Ανώνυμος ναός εις 8αη Ειιεα τοϋ Άσπρομόντε Καλαβρίας. 
Λείψανα τοϋ μαρμάρινου δαπέδου (Ρεδεε). 

δι* ύλικοϋ προγενεστέρου εθνικού, ή καί παλαιοχριστιανικοί) μνημείου. 

Ό Ρυδου υπέθεσε — κακώς καί άνευ στοιχείων — ότι ό ναός ήτο 
πεντάτρουλλος, άκριβώς όπως ή Καθολική τοϋ Στύλου καί ό "Αγιος Μάρ¬ 

κος τοϋ Ροσσάνο, δυνάμενος νά άναχθή εις τον Γ αιώνα. Ή μελέτη τών ολί¬ 
γων στοιχείιον τά όποια έχομεν πείθουν ότι ό ναός είναι οπωσδήποτε κτί- 
σμα τής β' χιλιετήρίδος, ενώ τά μάλλον επιμήκη διαμερίσματα τοϋ ναοϋ 
άποκλείουν τήν πιθανότητα τής ύπάρξεως τρουλλίσκων. 

Βιβλιογραφία: 

Β. Ο & ρ ρ ε 11 ΐ, Εε εΐιίεδε άεΠΆίΐο Μεάίοενο ίη Οαΐαβιϊα, «Αίπι&ηεεο Ο&Ι&βτεδε», Κόπια 

1958, σ. 82. 

Ο. ϋε Α η § ε 1 ΐ δ ά’Οδδαί, Εε ϊηίΐιιεηζε ϋίζαηίίηε πεΙΙΆΓοΜίεΙίαΓα Κοιη&ηϊεΗ, 

Κόπια 1942, σ. 58. 

Ο. Ρεδεε, 8&η Εοεα άΆδρτοηιοηίε. ΟΜεδα όίζαηίίηα ϊα εοπίταδα 8αη ΟΐθΓ§ίο, «Νοίΐζίε 

άε§1ϊ δεανϊ όί ΑηΙίείώα, εοαιπηίεαίε αΐΐα Κε&ΐε Αεο&όεηιία Ναζϊοηαίε <3εϊ Είηεεϊ», 

τόμ. XII (Κόπια 1936), σσ. 360 - 365. 

Α. νεηδϊίΐΐ, ΑΓείιΐίείίιΐΓ& Βϊζαηίΐη& ηε11Ίί&1ί& Μεπάϊοη&ΐε. Ο&ιιιρ&ηϊα - Εαΐαόπα- 

Ειιεαηία, Ν&ροΐΐ 1967, τόμ. II, σσ. 873 - 875, εικ. 509. 
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Ναός των ΟίίίΐϊΐΗίί Ρηγίου Καλαβρίας. 

Ο απλούς τετρακιόνιος ανατολικού τύπου, ναός των ΟίΙϊπιείΐ εύρίσκε- 

ται εις Ρήγιον Καλαβρίας (Κε§§ίο Θαΐεόπα). Διασωθείς ως έκ θαύματος εκ 
του τρομερού σεισμού του 1908, κατηδαφίσθη τώ 1914 διά πολεοδομικούς 

° ί 5 40 

Εΐκ. 42. Ναός των Οΐίΐηι&ίί εις Ρήγιον Καλαβρίας (Κε§§ϊο Οιίαύπε). 
Κάτοψις (νεπάϊίίϊ). 

λόγους. Ήτο ναός μεγάλου σχετικώς μεγέθους, διά τον όποιον υπάρχουν 
όλίγαι ιστορικά! και αρχαιολογικά! πληροφορίαι, ή δέ κάτοψις του δεν φαί¬ 

νεται νά είναι άπολύτως άκριβής. Χρονολογείται ήδη άπό του Γ αίώνος, 

άλλ’ επί Νορμανδών, τον ΙΒ' αιώνα, έπεσκευάσθη. 

Βιβλιογραφία: 

Ρ. ϋδ Ν α νε, Νοίε ίορο§Γ&βε1ιε άεΐΐα νεεείιίε Κε§§ίο. Γε είιίεδε άϊ 8αη Οτε§οπο Μα§πο 

ε άε§1ΐ Οίίϊηκιίϊ, «Βπιίΐιπτι», τόμ. XVI (Κε§§ίο Ο&Ιαύπα 1937), σσ. 69 - 72. 

Α. V ε η ά ί ί ΐ ϊ, ΑτεΙιΐίείίιίΓΕ Βίζ&ηίΐηα ηεΐΐ’ΐΐ&ΐία Μετΐίϋοηαΐε. Οαηιρ&ηίμ - Οιίαύπα - 

Ειιε&ηΐε, Ν&ροΐί 1967, τόμ. II, σσ. 874 - 876, είκ. 508. 

Οί σταυροειδείς εγγεγραμμένοι ναοί τής Σικελίας και Κάτω Ιταλίας ύ15 

"Αγιος Θοδίαπζο τού Κάπρι. 

Θαυμάσιος μικρός ναός εις θέσιν Μαρίνα Γκράντε (Μαπηα Οτεπάε), 

ό όποιος παρά τάς άλλεπαλλήλους προσθήκας και άλλοιώσεις, διατηρεί 
άνέπαφον τον βυζαντινόν χαρακτήρα του έσωτερικοϋ του χώρου. 

I « I I I · 

Εΐκ. 43. "Αγιος Εοδί&ηζο τοΟ Κάπρι. Κάτοψις (ΥεικϋίΙΐ). 

Ό ναός, απλούς τετρακιόνιος άνατολικού τύπου, καλύπτει τά γωνιαία 
διαμερίσματά του διά σταυροθολίων ενώ αί κεραΐαι του σταυρού καλύπτον¬ 

ται υπό ήμικυλινδρικών θολών, έξωτερικώς άνευ κεραμώσεως. Εις τήν κά- 
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τοψιν του ναού είναι χαρακτηριστική ή ύπαρξις και προσθέτων κιόνων, 

οι όποιοι ένθυμίζουν τούς άναλόγους ναούς τής Άπουλίας ("Αγιος Πέτρος 
του Οτραντο, Αγιος Ανδρέας τού Τράνι) και κυρίως τον ανώνυμον ναόν 
του Κάστρο. Ή όμοιότης καί ή σχέσις τού ναού του 'Αγίου Θοδΐαηζο 
προς την Καθολικήν τού δίϊΐο, υποστηριχθεΐσα ύπό του Είρΐηδ1ίγ είναι 
έσφαλμένη, ενώ τό θέμα τής ήλικίας του ναού είναι πάντοτε ανοικτόν. Ό 
ΑγϊΙιιιγ Κίη§δ1ογ Ρογϊογ είχε προτείνει τον Θ' αιώνα, ό ΡτοδΙιΓίεΜ τον Η' - 

Θ', ενώ οί περισσότεροι έρευνηταί δέχονται μάλλον τον ΙΑ' - ΙΒ' αιώνα 
(Μεΐιιπ, Ρε.116, νοηάίίΐί), τό οποίον είναι άναμφισβητήτως καί τό όρθότερον. 

Εν μαρμάρινον εύρημα τού ΡπϊδΙιΓίεΜ κατά τάς άρχάς του αίώνος μας, 

τό όποιον δυστυχώς μεταγενεστέρως άπιυλέσθη, φαίνεται νά άποδεικνύη 
ότι ό ναός είχε καί μαρμάρινον τέμπλον. 

Βιβλιογραφία: 
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Β. θ γ ο ο ε, δοιηηιαπο επίϊεο όε11& δίοπο. άεΙΓοτίε ηεΐ Νοροΐεί&ηο, «Ναροΐί ΝοΒϊ1Ϊ8δίπι&», 
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Ο. Όε Α η § ε 1 ΐ 8 ά Ο δ 5 α I, Γε ίηίΐιιεηζε Βίζαηίίηε ηεΙΓΑΐ'είιίίείίυΓα Κ,οηιαηίεα, 

Κόπια 1952, σσ. 55, 91, είκ. 12. 

Ε. Η. Ρ γ ε 8 1ι Π ε 1 <3, Οεΐΐαε ΤπεΙιοΓ&ε αιι<3 οίΒετ εΐιπδίϊαη αηίϊηιιίίίεδ ίη ίΐιε δγζαηΙίηε 

ΡΓονίηεεδ οί δίείψ, ννίίΚ Οαΐαόπα αηά ΝοΠίι Αίπεα, ίηε1υάΐη£ δαιτϊΐηία, Εοηάοη 
1913, τόμ. II, σσ. 75 - 81. 

Α. Ε ί ρ ΐ η 8 Ε γ, Εα Οιίεδα άι δαη Οοδίαηζο & Μαπηα Οι-αηάε ηεΙΓίδοΙα <3ί Οαρπ, «Ρετ 

ΡΑτΐε δαετα», τόμ. VII (Μίίαηο 1930), σσ. 112-116. 

Α. Ε ϊ ρ ί η 8 Ε γ, Αηΐϊεΐιε Οιίεδε <3ΐ Οαρπ, «Ρ&ΙΙαοΙϊο», τόμ. XIII (1963). 

Α. Μ & ΐ α γ ϊ, Οαρπ. δίοτία ε ηιοηιιιηεηΐί, Κοηια 1957. 

Κ. Μ α η £ ο η ΐ, Κΐοετεΐιε δίοπείιε εά αιχίιεοΙθ£ίε1ΐ8 δΐιΐΐ’ίδοΐα ώ Οαρπ, Ναροΐί 1834. 

Η. \ν. δείιιιΐζ, ΟεηΕηι&ΙεΓ άετ Κυηδί άεδ ΜίίίεΙαΙίεΓδ ίη υηίεπίαΐϊεη, Ότεδάειι 1860, 

σσ. 209 - 210, Λεύκωμα, πίν. ΧΕΙΙΙ. 

Ε. δ ε γ γ &, Εα ΟΙιίεδα άί δαη Οοδίαηζο α Οαρπ, «Αίίϊ άεΐ V0 Οοη£Γ6δδο Ιηίετηαζΐοηαίε 

άί δίιιάί Βίζαηίίηί», τόμ. II ,Κοιηα 1940, σσ. 397-400. 

Α. V ε η ά ί ί ί ί, ΑιχΙπίείίιίΓα Βίζαηΐίηα ηεΙΓΙίαΙία Μεπώοηαΐε. Οαιηραηΐα - Οαΐαόπα - 

Εηεαηία, Ναροΐί 1967, τόμ. II, σσ. 666 - 672, είκ. 435 - 439. 

"Αγιος Ιωάννης «Στη Θάλασσα» τής Γαέτα. 

Ο αρμονικός καί κομψών αναλογιών ναός του 'Αγίου Τωάννου «Στή 
Θάλασσα» (δαη Οίοναηηί α Μετε) τής Γαέτα, γνωστός καί ώς "Αγιος Ιωσήφ, 

είναι σύνθετος τετρακιόνιος, φέρων νάρθηκα καί πλήρες ιερόν, μετά τριών 
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ήμικυκλικών αψίδων. Τα γωνιαία του διαμερίσματα καλύπτονται διά σταυ¬ 

ροθολίων, ενώ οί ήμικυκλινδρικοί θόλοι τών κεραιών είναι άνευ κεράμων 
κατά μεσογειακά πρότυπα. Ό κυκλικού τυμπάνου τροϋλλος του ναού, δια- 

πλάσσεται κατά τά πρότυπα τής Αρχιτεκτονικής Σχολής τής Καμπανίας, 

έδραζόμενος έπί ίδιομόρφοον σφαιρικών τριγώνων. 

Είκ. 44. "Αγιος Ιωάννης «α Ματε» ή "Αγιος Ιωσήφ τής Γαέτα. 

Τομή καί κάτοψις (νεηάίΐΐΐ). 

Ή ηλικία τού ναού δεν έχει ακόμη καθορισθή ακριβώς. Ώρισμένοι 
μελετηταί δέχονται τον Θ' - Γ αιώνα, ενώ ό Υεηάίίΐΐ, δέχεται τον ΙΑ', 
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αϊώνα. Ένώ ή πρώτη άποψις είναι οπωσδήποτε έσφαλμένη, ή δευτέρα 
προσεγγίζει πολύ περισσότερον προς την πραγματικότητα. 

Βιβλιογραφία: 

Ν. Α1είί&, Οε61ε. ΟυΐάΕ δίοποο - ΕΓίϊδίΐοο -ΕτοΙιεοΙοβίοΕ, ΟεοΙε 1931. 

Ο. ϋε Αηβοΐϊδ <Γ Ο δ δ ε I, Εο ΐπΠιιεηζε δϊζ&ηΐϊηβ ηεΙΙ’ΑΓοΙπίείίιίΓΕ Κοιώεπϊοε, 

Κ-οηΐΕ 1942, σσ. 55, 64, πίν. XVIII. 

Ο. Ο ε ε I ε η ΐ Γ Α τ ε § ο η ε, Μειηοπε δίοπείιε άεΙίΕ είίία άϊ ΟεοΙε, ΟΕδετίΕ 1885. 

Γ. δΕίειηιηε, II Βογ§ο <3ΐ ΟΕείΕ. Γοηίπβυίο εΙΙε δίοπΕ ΙοοεΙο, Τοπηο 1939. 

Α. V ε η ά ί 11 ί, ΑτείιϊΙείίιίΓΕ ΒΐζΕηΙϊηΕ ηεΙΓΙίΕΐΪΕ ΜεπάΐοηΕΐε. Γεγπρεπϊε - ΟεΙεΒπε - 

Ιλιοεπιε, ΝεροΙϊ 1967, τόμ. II, σσ. 675 - 681, εΐκ. 442 - 448. 

Παναγία τοδ Ναυάρχου (δαηίμ Μβπβ ά6ΐΙΆπιιηίΓΕ§Ιίο). 

Ή Παναγία του Ναυάρχου γνωστή και ώς Μαρτοράνα (Γα ΜαΠοταπα) 

εύρίσκεται εις τό κέντρον του Παλέρμο, του οποίου τό όνομα προέρχεται 

Εικ. 45. Παναγία τοΟ Ναυάρχου εις Παλέρμον Σικελίας (ΜεγΙογεπε). 
Σημερινή κάτοψις του ναοϋ (Σχέδια τής Εφορίας Μνημείων Δυτικής Σικελίας). 

έκ του Μπαλέρμ, άραβικήν παραφθοράν του έλληνικοϋ «Πάνορμος». Ό 
ναός ακόμη και σήμερον άνήκει εις τό Ελληνικόν Τυπικόν (πίο §γοοο) 
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τής Καθολικής Εκκλησίας και ώρισμένα μέρη τής λειτουργίας γίνονται 
εις έλληνικήν γλώσσαν. 

Τό όνομά της «Παναγία τού Ναυάρχου», οφείλεται εις τό ότι άνηγέρθη 
μερίμνη και δαπάναις τού Γεωργίου τής Αντιόχειας, Έλληνος Ναυάρχου 

ΕΙκ. 46. Παναγία του Ναυάρχου (ΜεγΙογεπε). Αρχική κάτοψις τοϋ ναού. 

εις τήν ύπηρεσίαν τοϋ Νορμανδοΰ βασιλέως Ρογήρου. Εις Σικελικόν Ελ¬ 

ληνικόν έγγραφον του 1146, άναφέρεται ότι τον ναόν «έκ βάθρων άνήγειρεν 
ό Πανυπέρτιμος αρχών των αρχόντων και άμηρας των άμηράδων κυρ Γεώρ¬ 

γιος, επ’ όνόματι τής Πανάγνου Θεομήτορος». 

Ό ναός παρά τάς μεταγενεστέρας προσθήκας και αλλοιώσεις είναι 
τετρακιόνιος σταυροειδής εγγεγραμμένος, με αναλογίαν κατόψεως 1:1, 

φέρων και νάρθηκα βυζαντινής μορφής καί αναλογιών. Τό ιερόν, μετά 
τριών ήμικυκλικών αψίδων προσκολλάται κατ’ ευθείαν εις τον κύριον χώ¬ 

ρον του ναοϋ, ό δέ τροΰλλος επί γωνιαίων κογχών (ίχοτηροδ) αραβικής 
έπιδράσεως (;) και όχι επί βυζαντινών λοφίων. Άραβικήν άλλα πιθανώς καί 
δυτικήν έπίδρασιν άποδεικνύουν καί τά ελαφρώς οξυκόρυφα τόξα. 
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Είκ. 48. Παναγία τοϋ Ναυάρχου (ΜαΓΐοταπα). 

"Εσωτερική άποψις του ναοϋ εις τήν όποιαν διακρίνεται 
τό άρχικόν τμήμα τοϋ ναοϋ και ή μεταγενεστέρα προσθήκη. 

ΈπετηρΙς 'Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, νΕτος ΛΤ' 
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Είκ. 50. Παναγία τοΰ Ναυάρχου (ΜαΓίοταπα). 

Ή Γέννησις του Χρίστου καί ή Κοίμησις τής Θεοτόκου. 

Είς τό άριοτερόν διακρίνονται και άναγεννησιακαί τοιχογραφίαι 
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Εικ. 51. Παναγία τοϋ Ναυάρχου (Μ&ΗοΓ&ηα). 

Οί αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ και εντός στηθαρίων οί ίεράρχα 
"Αγιος Ιωάννης ό Χρυσόστομος, "Αγιος Νικόλαος, "Αγιος Βασίλειος 

"Αγιος Γρηγόριος ό Θεολόγος καί Αγιος Γρηγόριος ό Νύσσης 

Οί σταυροειδείς εγγεγραμμένοι ναοί τής Σικελίας καί Κάτω Ιταλίας 

ΕΙκ. 52. Παναγία τοϋ Ναυάρχου (Μ&ΓίοΓ&ηα). 

Οί άπόστολοι Πέτρος, Άνδρέας, Θωμάς καί Φίλιππος. 

Εντός στηθαρίων διακρίνονται οί στρατιωτικοί άγιοι Γεώργιο 
Μερκούριος, Δημήτριος, Θεόδωρος ό Τήρων καί Νέστωρ. 
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Είκ. 52. Παναγία τοϋ Ναυάρχου (Μ&ΓίοΓεηδ). 

Οί απόστολοι Πέτρος, Άνδρέας, Θωμάς και Φίλιππος. 

Εντός στηθαρίων διακρίνονται οί στρατιωτικοί άγιοι Γεώργιο 
Μερκούριος, Δημήτριος, Θεόδωρος ό Τήρων και Νέστωρ. 
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Εικ. 54. Παναγία τοϋ Ναυάρχου (Μ&ΓίΟΓαηα). 

Τό μωσαϊκόν τής στέψεως τοϋ Ρογήρου υπό τοϋ Χριστοΰ 
Εικ. 53. Παναγία τοϋ Ναυάρχου (Μ&ΓίοΓ&ηα). 

Οί άπόστολοι Παΰλος, Ιάκωβος, Σίμων καί Βαρθολομαίος 
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Εικ. 55. Παναγία τοϋ Ναυάρχου (Μ3ΓίθΓ3Π3). 

Τό μωσαϊκόν της άφιερώσεως τοΰ ναοϋ είς τήν Παναγίαν ύπό τοϋ κτήτορος. 
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Ό ναός άνηγέρθη μεταξύ των ετών 1129 και 1143 καί όταν ήδη ή Σικε¬ 

λία είχε περιέλθει εις χεΐρας των Νορμανδών. Καίτοι ή βυζαντινή Αρχι¬ 
τεκτονική του ναού έχει ύποστή πολλάς αραβικός επιδράσεις, τά μωσαϊκά 
είναι καθαρώς βυζαντινά καί ώς προς τά θέματα καί ως προς τήν τεχνο¬ 

τροπίαν, δλαι δέ αί έπιγραφαί πλήν ολίγων εξαιρέσεων είναι έλληνικαί. 
Δυστυχώς έπανειλημμέναι προσθήκαι καί άναστηλώσεις έχουν αλλοιώσει 
εν πολλοϊς τον ναόν, ό όποιος τόσον έξωτερικώς όσον καί έσωτερικώς 
ένθυμίζει περισσότερον τάς βασιλικός τής Δύσεως. 

Μ ω σ α ϊ κ ά. Ό ναός τής Μαρτοράνα, μαζύ μέ τούς ναούς τής Μονρεά- 

λε, τής Κεφαλού καί τής Καππέλλα Παλατίνα αποτελούν ολόκληρον κεφά- 
λαιον διά τήν Ιστορίαν τής Τέχνης χάρις εις τά καταπληκτικά βυζαντινά 
μωσαϊκά διά τών οποίων κοσμούνται. 

Είς τον τροΰλλον εΐκονίζεται ό Χριστός καθήμενος επί θρόνου, περι¬ 

βαλλόμενος υπό τών αρχαγγέλων Γαβριήλ, Μιχαήλ, Ουριήλ καί Ραφαήλ. 

Είς τάς γωνιαίας κόγχας, κάτωθεν τοΰ τρούλλου, είκονίζονται οί τέσσερεις 
Εύαγγελισταί, ενώ εις τήν ενδιάμεσον ζώνην είκονίζονται οί Απόστολοι. 

Είς τάς επιφάνειας τών τόξων καί εντός στηθαρίων εΐκονίζεται πλήθος στρα¬ 

τιωτικών αγίων καί μή, όπως επίσης καί ίεράρχαι (Μέγας Βασίλειος, "Α¬ 

γιος Ιωάννης ό Χρυσόστομος, "Αγιος Γρηγόριος ό Θεολόγος κλπ.) καί ολό¬ 

σωμοι Απόστολοι καί Αρχάγγελοι είς τάς επιφάνειας τών θόλων. 
Έκ τοΰ Θεομητορικού κύκλου ή Κοίμησις τής Παναγίας είναι αρι¬ 

στούργημα, ενώ ή συμμετρική εΐκών τής Γεννήσεως έκ τοΰ Δωδεκαόρτου 
είναι επίσης εν έξαίσιον έργον. Εις τον νάρθηκα τοΰ ναού είκονίζονται δύο 
πολύ γνωστά μωσαϊκά : Τό τής στέψεως τοΰ Ρογήρου Β' ύπό τοΰ Τησοΰ και 

τό τής άφιερώσεως του ναοΰ εις τήν Παναγίαν. 
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ζΐοηΐ», τόμ. III (1950), σσ. 30 - 35. 

Ο. Μ 31 γ 3 η ο 3, Μοηο§Γ3ίΪ3 δα1ΐ3 §Γ3Π(1ε ιδοπζίοηε §τεο3 ίεδίέ δοορετί3 ηε1ΐ3 Οιϊοδ3 

άϊ δ3ηί3 Μ3Π3 άε1ΓΑιηηιίΓ3§1ΐο, Ρμίεπηο 1872. 

Ο. Ρ α I γ ΐ ο ο 1 ο, Ε3 Οιϊεδ3 <Β δ3πί3 Μ3ΓΪ3 άε1ΓΑΓηιηίΓ38ΐΐο ϊη Ρμίεηηο, «Ατεΐιΐνίο 

δίοποο δίεϊ1Ϊ3ηο» (1879). 
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Ο, Ρδίτΐδοίο, Γδ Οιίδδδ άΐ δδηίο δρΐπίο ο <ϋ δδηίδ Μδπδ άεΙΓΑπιπιΐΓ&βΙϊο ΐη Ρδ- 

ίδΓΓηο, «Κΐοοτάΐ ε ϋοοιιηίδηΐΐ άβΐ νδδρτο δΐοΐΐΐδηο», Ρδίδπηο 1882. 

Ο. Ρδΐτίδοίο, Γδ Οΐιΐδδδ άΐ δδηίδ ΜδΠδ άδΙΓΑιηηιΪΓδβΙίο ίη Ρδίδπηο δ 1δ δυβ δηίΐοΐιβ 

δάϊδδδηζδ, Ρδίβπηο 1883. 

Α. δ δ 1 ί η δ δ, Κΐδίδΐιπ ηβΐΐα Οΐιΐδδδ <3β1ΓΑπιηιΪΓδ§;1ΐο άδίίδ Γδ ΜδΠοτδηδ, ΐη Ρδίδπηο, 

«Κδδδδ§ηδ ΑΓθ1ΐ6θ1θ£Ϊδδ δΐδΐΐΐδηδ», ηο. IV (Ρδίδπηο 1872). 

Περί των μωσαϊκών βλ. καί. εις τά γενικότερα έργα του : δ. Β ο I ί δ γ ΐ, Μοδδΐοΐ <ΜΙδ 

δΐδΐΐϊδ, Μΐίδηο 1963, Ο. Όδητιι δ, ΤΓδ Μοδδΐδδ οί Νοπηδη δΐδΐ1γ, Γοηάοη 1949, 

Β. δδίνίηί, Μοδδΐοΐ Μδάΐδνδίϊ ΐη δΐδΐΐΐδ, ΡΪΓβηζβ 1949. 

'Αγία Τριάς του Ντέλια. 

Σημαντικός βυζαντινός ναός εις τήν περιοχήν του ΟδΙβΙνεΙταηο τής 
δυτικής Σικελίας πλησίον του ποταμού Ντέλια (Οοΐΐα) έξ ού και ή έπο^νυ- 
μία του ναού. 

Εικ. 56. 'Αγία Τριάς τοϋ ϋδΐΐδ εις ΟδδίδΙνβΐΓδηο της δυτικής Σικελίας. 

Κάτοψις (Σχέδιον Γ. Δημητροκάλλη). 

Οί σταυροειδείς έγγεγραμμένοι ναοί τής Σικελίας και Κάτω Ιταλίας 

ΕΙκ. 57. 'Αγία Τριάς τοϋ ϋδΐΐδ. Νοτιοδυτική άποψις (φωτ. Γ. Δημητροκάλλη). 

Εικ. 58. 'Αγία Τριάς τοϋ Οδΐΐδ. Πρόσοψις (Αταίδ). 
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Είναι ναός του ΙΒ' αιώνος μέ άναλογίας κατόψεως 1:1, έχον έν κατόψει 
όλα τά χαρακτηριστικά του τύπου των σταυροειδών εγγεγραμμένων, ενώ ή 
άνωδομή παρουσιάζει σημαντικός παρεκκλίσεις. Ό τροΰλλος στηρίζεται 
έπί λεπτών κιόνων, ένθυμίζων οΰτω την Καθολικήν του Στύλου τής Καλα¬ 

βρίας, ενώ τά γωνιαία διαμερίσματα καλύπτονται διά σταυροθολίων, τό δε 

Είκ. 59. 'Αγία Τριάς του ϋεΐΐδ. Προοπτικόν (Ατδίδ). 

ιερόν, φέρον τρεις ήμικυκλικάς αψίδας προσκολλαται κατ’ ευθείαν εις τον 
κύριον εσωτερικόν χώρον του ναού. "Οπως καί εις άλλους βυζαντινούς 
ναούς τής Σικελίας ό τροΰλλος δεν φέρεται έπί σφαιρικών τριγώνων, άλλ’ 

έπί γωνιαίων κογχών. Ύπό τον ναόν εύρίσκεται σταυρική κρύπτη (πιθανώς 
μεταγενεστέρα), τής οποίας ό κεντρικός χώρος καλύπτεται δι5 ενός σταυρο¬ 
θολίου, ένώ αί κεραϊαι τού σταυρού καλύπτονται ύπό ήμικυλίνδρων. Ό ναός 
άνεστηλώθη ύπό τού άρχιτέκτονος Ραίποοίο εις τά τέλη τού παρελθόντος 
αιώνος (1884), τού ιδίου ό όποιος άνεστήλωσε καί τον επίσης βυζαντινόν 
ναόν τού δ&η Οαίαΐάο τού Παλέρμου, άλλ’ ή άναστήλωσις είναι αρκετά 
συζητήσιμος. Ό ναός δεν διατηρεί μωσαϊκά, τοιχογραφίας ή γλυπτά, ή 
δέ έξωτερική λιθοδομή του είναι χαρακτηριστικώς «νορμανδική». 

Βιβλιογραφία: 

Ο. 11. Ατδίδ, ΑτοΙιΐίεΙίιΐΓδ Μεάίοενδίε ΐη δΐοϊΐϊα, ΝονδΓδ 1942. 

Ο. II. Α γ & ί δ, Μΐίίεΐδΐίει-ΐΐεΐιε Αιχίιΐίελίυι· ΐη δΐζίΐϊεη, Βειίΐη 1942. 
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Ο. ϋεΑη§ε1ΐδ <3’ Ο δ δ δ I, Εε ϊηΠαεηζε όϊζδηΐίηε ηεΙΙΆΓεΙιΐίοίίιΐΓδ Κοηίδηΐεδ, 

Κοωδ 1942, σ. 60, είκ. 17. 

Ο. ΡδίΓίεοΙο, Εδ οάϊεδδ άεΐΐδ Ίϊίηίίδ ώ Οεΐίδ ρτεδδο ΟδδίεΙνείΓδηο, ωοηαιηεηίο 

άεΐ XII δεεοίο δεονεΠο ΐΐ 31 πίδεζο 1880, Ρδίειτηο 1880. 

Παναγία των Θαυμάτιον. 

Ή Παναγία τών Θαυμάτων (δεηί& Μαυΐδ όεΐ ΜΐΓαοοΙΐ) τού Παλέρμου 

Είκ. 60. Παναγία των Θαυμάτων εις Παλέρμον. 

Κάτοψις (δρδίπδδηο). 

λικήν Αρχιτεκτονικήν τής έποχής έκείνης, ή κάτοψίς της είναι βυζαντινή 
τού τύπου τών σταυροειδών έγγεγγραμμένων. 

Εις τον ναόν είναι χαρακτηριστική ή ύπαρξις οκτώ έσωτερικών κιόνων, 
οί όποιοι ένθυμίζουν τάς κατόψεις τού ναού του ' Αγίου Πέτρου τού ’Ότραντο 
καί τών άλλων συγγενών μνημείων τής Άπουλίας καί τής ήπειρωτικής Ίτα- 
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Είκ. 61. Παναγία των Θαυμάτων είς Παλέρμον. Έγκαρσία τομή (5ρ3ίπδ3πο). 

λίας. Ενδιαφέρουσα είναι και ή διάπλασις του ιερού, φέρον τρεις αψίδας, 
έκ των οποίων ή μεσαία πολυγωνική καί αί πλάγιαι ήμικυκλικαί, ακριβώς 
δηλαδή δπως καί οι πολλοί ναοί τής Τραπεζοϋντος. 

Βιβλιογραφία: 

δ. Ο α γ ά 611 &, Ε3 011633 <ΜΙ3 Μ3άοηη3 άεί Μϊγ3οο1ϊ ϊη Ρ3Ι6Π110, ΡβΙογπιο 1931. 

Ο. δρ3ΐΓΪ53ηο, ΑΓθ1ιΐί6ίίιΐΓ3 άοΐ Θΐηηιιεοεηΐο ϊη Ρ3ΐ6πηο, Ραΐεπηο 1961, σσ. 

115-127. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗ ΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ 

Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΝΑΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΩΝ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1637* 

Ή κατά τά μέσα του ΙΖ' αίώνος παρατηρουμένη έν Κρήτη προσπάθεια 
των Ενετών προς συγκέντρωσιν στατιστικών στοιχείοιν περί του εντοπίου 
πληθυσμού έπεξετάθη διά πρώτην τότε φοράν καί εις τήν καταγραφήν 
πάντων τών ορθοδόξων εκκλησιαστικών καθιδρυμάτων τής νήσου μετά τών 
προσόδων αυτών. Καί είς τό παρελθόν βεβαίως οί Ενετοί είχον ένδιαφερθή 
διά τήν ώς προς τά γεωγραφικά καί στατιστικά δεδομένα του Βασιλείου 
τής Κρήτης (Κ.ο§ηο άι Οαπάίε) ένημέρωσίν των, καρπός δέ του ενδιαφέ¬ 

ροντος τούτου ύπήρξαν μεταξύ άλλων καί τά δύο ανέκδοτα είσέτι ένετικά 
άπογραφικά κείμενα τής Μαρκιανής Βιβλιοθήκης, του τέλους του ΙΤ' αίώ¬ 

νος, ήτοι τό του Πέτρου Καστροφύλακος (Μηγο. Ιί&Ι. οί. VII, 156, οοΐΐοο. 

6005) καί τό του Ργ. Βμδΐΐϊϋαία (Ματο. Ιΐαΐ. οί. VI, 1683, οοΐΐοο. 8376). 

Ή άπογραφή όμως του 1637 είναι ενδεικτική εντόνου άπογραφικής 
δραστηριότητος σημειουμένης καθ’ δν χρόνον προσήγγιζεν έτι μάλλον ό 
κίνδυνος έκ τής τουρκικής έπιθέσεως λ Τό ενδιαφέρον τών κατακτητών 
διά τά έξ έκαστου έκκλησιαστικοϋ καί μοναστικού ιδρύματος είς χρήμα 
ή εις είδος εισοδήματα δεν ένετοπίζετο μόνον είς τήν Κρήτην. Εις τήν 
άπολυθεΐσαν ύπό τής Συγκλήτου μέ ήμερομηνίαν 22 Νοεμβρίου 1634 έντο- 

λήν (Οοπιηιΐδδΐο), προς τούς έντεταλμένους μέ τήν διοίκησιν τής Ανα¬ 

τολής άνωτέρους κυβερνητικούς ύπαλλήλους (Ιηςυΐδίίοπ, δίηάίοί οά Αδνο- 

* Θεωρώ ύποχρέωσιν νά εύχαριστήσω καί έντεϋθεν τούς σεβαστούς καθηγητάς 
κ κ. Ν Β. Τωμαδάκην καί Μ. I. Μανούσακαν, χάρις εις τήν ένθάρρυνσιν καί τάς υπο¬ 

δείξεις τών όποιων είδε τό φώς ή παρούσα δημοσίευσις. Ευχαριστώ επίσης τόν σεβα¬ 

στόν συμπολίτην λόγιον κύριον Έρρ. Μοατσον διά τήν ευγένειαν καί τήν προθυμίαν, 

μέ τήν' οποίαν έθεσεν είς τήν διάθεσίν μου τά άφορώντα είς τούς Κρητικούς οίκους πολύ¬ 

τιμα δελτία του. Ενθυμούμαι τέλος μέ ευγνωμοσύνην τήν συνάδελφον παρά τφ Κρατικφ 
Άρχείφ Βενετίας άγαπητήν φίλην κυρίαν Εΐ11Ϊ3η3 ΡθΓίυη3ΐο - νίίαίε, ήτις μέ πολλήν 
όπομονήν έβοήθησεν είς τήν παραβολήν τού κειμένου. 

1. Τής αύτής κινήσεως έκδήλωσιν αποτελεί καί ή μερικά έτη βραδύτερον διενερ- 

γηθεϊσα συγκέντρωσις πληροφοριών περί τού πληθυσμού τής Κρήτης. Βλ. Μ. I. Μ α- 

ν ο ύ σ α κ α, Ή παρά Τπναη άπογραφή τής Κρήτης (1644) καί ό δήθεν κατάλογος τών 
Κρητικών οίκων Κερκύρας, «Κρητικά Χρονικά» τόμ. Γ' (1949), σσ. 35 - 59. 
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ο3ΐοπ ίη Εφναηίβ), περιλαμβάνεται και ή Επτάνησος (1ε ϊεοίε) λ Παραθέ- 

τομεν ένδεικτικώς τό κείμενον : «ΡανβΙβ ηη βα.ΙαχΙίξο άίΐίξβηίβ άι ΙιιΙΙβ Ιβ 

Οιίβεβ άβΐ Ηΐο §ΐ'βοο ίη ϋαηάία βί ηβΙΙβ ΙβοΙβ βοη 8ρββί·ββαΐίοηΐ άβΐϊβ 

βηίναίβ Ιογο β08ί ββΠβ, βοηιβ ίιιββΗβ, ηοτηίηαηάο ςτζβΙΙί βίιβ 8οηο άί ]η$ρα- 

ίΓοηαίο άβΙΙα 8ίξηοτία Νο$ΐτα 8βραταίωηβηΙβ άαΙΙβ αΐίτβ, βί βο$1 αηβο 

άβάιίαταηάο ψιβίΐί άιβ Ηανβ$8βΓ0 βήτα άί αηίτηβ, ονβτο (ο886γο δβηβ/ίΰίί 

8βηιρΙίβί». (Α.δ.ν. δεπαίο δεοτεία, Εϋζει, εηηο 1634, Γ. 437Γ) 2. 

Ή προκήρυξις (ρΐ'οο1ίΐιη&) τής άπογραφής, ενιαία ώς προς τό περιε- 

χόμενον δι' όλην την Κρήττιν, διέφερε κατά την ήμερομηνίαν τής άπολύ- 

σεδ)ς της εις έκάστην των τεσσάρίον διοικητικών περιφερειών τής νήσου λ 
Τά στοιχεία έκάστης διοικητικής περιφερείας κατεγράφησαν εις χωριστόν 
έσταχωμένον τετράδιον, τό σύνολον δέ των τετραδίων τούτων φυλάσσεται 

1. Εις τό Κρατικόν Άρχεΐον της Βενετίας όμοϋ μετά των βιβλίων τής άπογραφής 
των έκκλη σιαστικών καθιδρυμάτων τής Κρήτης φυλάσσεται και τό κατάστιχον τών 
άπογραφέντων ναών και μονών έν Κερκύρα. Έξ άλλου καί εις την Πελοπόννησον, ά>ς 
δεικνύουν τά έγγραφα των φακέλων 53 καί 54 (Βεπΐ Ροδδεάιιΐϊ <5ε Οοηνυπίΐ ε Οιίεδε) τού 
ιδιωτικού αρχείου Οπηιεηί άαϊ δεη/ΐ, κατά την βραχεΐαν περίοδον τής αυτόθι ένετικής 
κυριαρχίας (1684- 1715), έσημειώθησαν παρόμοιαι άπογραφικαί προσπάθειαι. 

2. Έκκλησιαστικώς ό ΪΖΓ αιών ύπήρξε διά τήν Κρήτην εποχή θρησκευτικής ανοχής 
καί διαλλακτικότητος, έκ μέρους των ετεροδόξου κατακτητών, έπιτρεπούσης εϊς τό όρθό- 

δοξον στοιχεϊον τής νήσου σχετικήν έλευθερίαν κινήσεως καί έκφράσεως. Γενικώς 
διά τά περί τού έκκλησιαστικοΰ βίου έν Κρήτη έπί Ενετοκρατίας άπό έλληνικής πλευράς 
ίδε : Στ. Ξ α ν θ ο υ δ ί δ ο υ, Ή Ενετοκρατία έν Κρήτη, καί οϊ κατά των Ενετών άγώνες 
των Κρητών, Τεχίε υηά Ροΐ'δούυπμεη ζυτ 6ίζ - ηουμπ'οοάίδοόο ΙαΗιΕϋούδΓ, Άθήναι 1939. 

Ν. Β. Τωμαδάκη, Οί ορθόδοξοι παπάδες έπί Ενετοκρατίας καί ή χειροτονία αυτών, 

«Κρητικά Χρονικά», τόμ. ΙΓ' (1959), σσ. 39-71. Τού αυτού, Μελέτιος ό Πηγάς 
καί ή έξάρτησις τής Εκκλησίας Κρήτης έκ τού Πατριαρχείου Αλεξάνδρειάς, «Τοπίο 

οοιπΓηέπιοΓ&Ιίί άυ ηιίΠοη&ίΓΟ <3ε Ια Βίόΐίοίίιέηυε ΡείπεΓεώε άΆΙεχεηάπε», Αλεξάνδρεια 
1953, σσ. 37 - 46. Μ. I. Μανούσακ α, Βενετικά έγγραφα άναφερόμενα εις τήν εκκλη¬ 

σιαστικήν ιστορίαν τής Κρήτης τού Μου - 15ου αίώνος (Πρωτοπαπάδες καί πρωτοψάλται 
Χάνδακος), Δ1ΕΕ, τόμ. 15 (1961), σσ. 149 -233. 

3. Άπό τού ΙΔ' αίώνος ή νήσος διηρέθη διοικητικώς υπό τών Ενετών εις τέσσαρας 
περιφερείας (ϊογπΙοπ), τήν περιφέρειαν τής Σητείας, τού Χάνδακος, τού Ρέθυμνου καί 
τών Χανίων. Πρωτεύουσα όλης τής Κρήτης ήτο ή πόλις τού Χάνδακος. Μέ ημερομηνίαν 
24 Σεπτεμβρίου 1635 άπελύθη έκεΐ τό πρώτον ή περί τής άπογραφής σχετική διαταγή: 

ΡτοβΙαιηα. ρβΓ ιΐ βαίαείίβο άβΙΙβ βΚίβ$β ξΐ’βάιε, 

Ώονβηάοεί ίη βχββιιίίοηβ άβΙΙβ ριώΜίβΚβ βοτηιηίεείοηί (αχ ηη βαίαείίβο άίΐίξβηίβ 
άβ ΙιιΙΙβ Ιβ αΚίβεβ άβΐ βίίο ρτββο ίη Οαηάία βί ηβΙΓίεοΙα, ρββό ά'οβάίηβ άβΙΙ ίΙΙ.τηί βί βοβ.τηί 

δίξηοΓε Ματοο ΟοηίαΗηί, Ριβίτο Οογγογο, Οίοοαηηί ΟαρβΙΙο ρβΓ Ια 8βΓβηίεείπια 8ίξηοΗα 
άί Υβηβΐία ίηραίείίοτ'ί, είηάιοί βί ανοξαάοτί ίη Σβοαηίβ, εί /α ριώΗίβατηβηΐβ εαρβτβ βΚβ 
ίηΐίί φιβΙΙί βΐιβ ίη ραβδία οίΐίά, οαείβΙΙί βί ίεοΐβ άβΐ Κβ§ηο άί Οαηάία ροεββάοηο εοΐίο 
ριιαΙ$ίνο§Ιία Ιίίοίο βΚίβεβ, Ιαηΐο άί βήτα άί αηίτηβ ψιαηίο άβ Ββηββϋίί εβτηρίίβί, άβΐ Ηίο 
ξβεβο, άβδδαηο ηβΐ Ιβηηίηβ άβ ξίοΓτή XV ρΓοεβίηιί νβηίιιή βεεβτ οοτηρατεί β άατϊί ίη 

19 - 2 -1969 
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εις τό άρχεΐον τής εντεταλμένης μέ τήν φροντίδα έπι τών θρησκευτικών 
πραγμάτων αρχής ύπό τάς ενδείξεις Οοηειιΐίοπ ΐπ ίυτε, φάκ. 482 λ 

Τό κατωτέρω δημοσιευόμενον τετράδιον περιλαμβάνον τάς διά τά 
έκκλησιαστικά καθιδρύματα (ναούς και μονάς) τής πόλεως και τής διοι¬ 

κητικής περιφερείας τών Χανίων καταχωρισθείσας δηλοδσεις, άποτελεΐται 
έξ εξήκοντα φύλλων, κατά τό ήμισυ γεγραμμένων τοοίο και νετεο. Αί κατα- 

γραφαι ήκολούθησαν σειράν χρονολογικήν, κατά τήν τάξιν τών προσερ- 

χομένων προς υποβολήν τών δηλώσεων, μέ ήμερομηνίαν ένάρξεως τήν 
19ην Όκτωβρίου 1637 και τελευταίαν ήμερομηνίαν τήν 2αν Δεκεμβρίου 
του ίδιου έτους. Οί δηλούντες προσήρχοντο έκ τής πόλεως τών Χανίων, 
έκ τών καστελλανιών τού 'Αποκορώνου, τής Κισάμου και τού Σέλινου, 

έκ τής περιφερείας Σφακίων και έκ τής περιφερείας τής περιοχής Χανίων, 

δηλαδή τής σημερινής επαρχίας Κυδωνιάς, ήτις δεν άπετέλει τότε χωρι¬ 

στήν διοικητικήν μονάδα άλλ’ ύπήγετο άπ ευθείας εις τήν διοίκησιν τής 
πόλεως τών Χανίων *. Εις τήν δήλωσιν σημειούται ή ιδιαιτέρα πατρις τού 
δηλούντος και τό χωρίον δπου έκειτο τό δηλούμενον εκκλησιαστικόν 
καθίδρυμα, δχι δμως και ή εύρυτέρα περιοχή εις ήν ανήκε τό χωρίον. Εις 

τό κείμενον τής άπογραφής εύρίσκονται καταγεγραμμένα πλησίον άλλήλων 
καθιδρύματα άνήκοντα εις χωρία τελείως διαφορετικών περιοχών. Διά 
τούς ναούς και τάς μονάς τής περιοχής Σφακίων μόνον έλήφθη ή φροντις 
νά καταχωρισθούν δλοι όμού, εις τήν αρχήν μάλιστα τής σελίδος εχει 
σημειωθή ύπό τού γραμματικού έν εϊδει προμετωπίδος τό δνομα τής επαρ¬ 

χίας : «δββΐιίά»3. 
Εις τήν παρούσαν άπογραφήν δεν εμφανίζονται πάντα τά έκκλησια- 

ηοΙΙα αΙΙα εβο'βίβνία άί Ιοιό ββββΙΙβηζβ ίΙΙ.ηιβ, βοη ερββίββαίίοηβ άβΙΙ ίηΐταάβ Ιογο οοει 

οβνίβ οοιηβ ίηββΓίβ, αοοίό ίη οοη^οΓτηίία άβΙΙα ιηβηΐβ ριιΙ>1>Ιίβα ροδβι βεεβΓ ρβΐ'Ρΐίί ιιαίο 

ίΐ ρΓβάβίΐο βαίαεύοο αΙίΓατηβηΙβ βί οβίβΓα. 

ΡιιύΜίοαίο αί Ιαοβο εοΐίΐο ίη Οαηάία. 

Ιί 24 8βηβηιΙ)Γβ 1635. 
(Α.δ.ν. δίικίΐα ©ό Ιηηιπδΐίοπ ίη Τ6ΓΓ3. Ρεΐ'ηι& ε Εεναηίε, Βυεία 67, ο. 9ν). 

1. Μαρίας Κ. Χαιρέτη, Μία άπογραφή τών ναών και τών μονών τού διαμε¬ 

ρίσματος Χανίων διά τό έτος 1637. «Πεπραγμένα τού Β' Διεθνούς Κρητολογικοϋ .Συνε¬ 

δρίου», τόμ ΓΓ, Άθήναι 1968, σσ. 304 - 311. 
2. Σ τ ε ρ γ. Γ. Σ π α ν ά κ η, Στατιστικές ειδήσεις περί Κρήτης του τέλους τού 

16ου αί., «Κρητικά Χρονικά», τόμ. ΙΒ' (1958), σελ. 323 καί 324 
3. Χωριστά επίσης και υπό τύπον παραρτήματος κατεχωρίσθησαν περί τό τέλος 

τού τετραδίου αί συγκεντρωτικά! δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων τών μεγάλων μονα¬ 

στηριακών συγκροτημάτων τής περιοχής Χανίων, αί όποΐαι δεν θά περιληφθοΰν εις τήν 
ενταύθα δημοσιευομένην άπογραφήν. Πρόκειται περί τής Μονής Άγ Τριάδος τών Κήπων, 

μετοχιού τής Μονής τού Σινα, τής Μονής τής Χρυσοπηγής, τής μονής τής Άγιας Κυρια¬ 

κής καί τής Μονής Γδερνέττου. 

Έπετηρίς "Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, "Ετος ΑΊ" 22 



Μαρίας Κ. Χαιρέτη 338 

στικά καθιδρύματα έξ δλων τών χωρίων της διοικητικής περιφερείας, 
πιθανόν ένεκα τής απροθυμίας των υποχρεών προς δήλωσιν, πιθανόν δμως 
και έξ άλλων λόγων. Τά εις το κείμενον μνημονευόμενα χωρία, (οαεαίί), 
δεν υπερβαίνουν τον άριθμόν των 140, ενώ είναι βέβαιον δτι κατά την 
εποχήν εκείνην ό αριθμός των χωρίων τής διοικητικής περιφερείας Χανίων 
ήτο μεγαλύτερος : Ό Καστροφύλακας δίδει τον άριθμόν 272, ή Έκθεσις 
του Γενικού Προβ?^επτοϋ Βεηείίο Μογο, των αρχών του ΙΖ' αΐώνος, 273 

χωρία 1, ό ΒαείΠοαία απαριθμεί 290, ενώ τό χειρόγραφον Μβτο. Ιίαΐ. ΟΙ. 
VII 525, οοΐΐοο. 7497, χρονολογικώς πλησιέστερον προς τήν έν λόγιο άπο- 

γραφήν, μνημονεύει όνομαστικώς 314 χωρία2. 5Από πλευράς πληθυσμού 
έξ άλλου, συμφώνως προς τήν άπογραφήν τού Μαυοο Ουαδεπΐβο, κατά τό 
1627, «Ιη ϋνύβ Οϊ/άοηΐαβ 8βιι Οαηβαβ βαρίία ηιιιη. 4,340. 1η Οράοηίβηεί 
ΤβπίΐοΗο οαρίία ηιιηι. 46,905». (ΡΙαπτ. Θοπιυΐίυδ, Οτεία 8αοτα, II σελ. 443). 

Θά ήτο ευτύχημα διά τήν ιστορικήν έρευναν, αν τό κείμενον τούτο ήτο 
ικανόν νά καλύψη από πλευράς παροχής ειδήσεων ολόκληρον τήν διοικη¬ 

τικήν περιφέρειαν Χανίων, δεδομένου δτι είναι ή μόνη γνωστή μέχρι τοΰδε 
αρχειακή πηγή ή παρέχουσα στατιστικός ειδήσεις περί των εκκλησιαστικών 
καθιδρυμάτων τής Δυτικής Κρήτης κατά τήν Ενετοκρατίαν 3. 

Ώς έκ τών εις έκάστην δήλωσιν σημειουμένων στοιχείων συνάγεται, 
οί προσερχόμενοι προς δήλωσιν τών άπογραφομένων καθιδρυμάτων ήσαν 
κατά τό πλεϊστον κληρικοί, ιερείς και μοναχοί ορθόδοξοι, λειτουργοί ή 
ΐδιοκτήται αύτών, άλλα καί κοσμικοί, ευγενεΐς ή άστοί, αί οϊκογένειαι 
τών όποιων ή οί ίδιοι προσωπικώς κατεΐχον κληρονομική) δικαιώματι τά 
έν λόγω καθιδρύματα. Παραλλήλως πλήν τών οικογενειακών καί τών άτο- 

1. Στεργ. Γ. Σπανάκη, Μνημεία της Κρητικής Ιστορίας, τόμος IV, Ηρά¬ 

κλειο 1958, σελ. 72. 

2. Τά 140 άναφερόμενα χωρία κατανέμονται είς έπαρχίας ώς ακολούθως : Άποκό- 

ρωνας 32, Κίσαμος 32, περιοχή σημερινής έπαρχίας Κυδωνίας 54, Σέλινον 10 καί Σφακιά 
12. Ιδού τά παρά Β&είΐίοείε και τά έν χφ Μ&γο. VII, 525/7497 άντίστοίχως : 

Βα$ίΗύαΙα Μ$8 Ματ€. Ιΐαΐ. VII, 525, οοΙΙοο. 7497 

Αποκόρωνας. 50 Αποκόρωνας. ... 57 

Κίσαμος . 118 Κίσαμος . ,94 
Περιοχή σημερινής έ- Περιοχή σημερινής έ- 

παρχίας Κυδωνίας όμοΰ παρχίας Κυδωνίας ... ... 83 

μετά τών Σφακίων .... 63 Σφακιά. ,. 20 

Σέλινον. 59 Σέλινον.. ... 60 

3. Οί άναφερόμενοι προγενέστεροι κατάλογοι έκκλησιαστικων καθιδρυμάτων τής 
Κρήτης, αναγόμενοι εις τόν ΙΔ' και τον ΙΤ' αιώνα, αφορούν άποκλειστικώς σχεδόν είς 
τήν διοικητικήν περιφέρειαν τού Χάνδακος Βλ. Οίυεερρο θετοί &, ΜοηιαιηεηΙί 
νεηείί ηεΙΓΙδοΙα άΐ 0*εί&, Υεπεζίε. 1905 - 1932, τόμ. ΙΓ, σελ. 174, σημ. 3. 
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μικών εμφανίζονται καί άλλης μορφής ϊδιοκτησίαι κατά τάς οποίας πρωτεύ¬ 

οντα ρόλον παίζει ή Καθολική Εκκλησία : καταγράφονται ναοί άνήκοντες 
άπ ευθείας είς αυτήν (δΐ Γα§§ϊοη δείΐα Οιιπμ), ναοί άνήκοντες εις τήν λατι¬ 

νικήν Επισκοπήν Χανίων (βρΐεοοραΐΐ ή άί γ&§§ϊοπ δΐ Θαηοηϊοαίο) ή ναοί 
άνήκοντες ώς κτηματική περιουσία είς τόν λατίνον Επίσκοπον Χανίων 
προσωπικώς (δί ι*α§§ίοη άεΙΓΙΙΙιΐδΙΠδδίηιο Μοηεΐ§ηοΓ νάδοονο δί ςιιεδία οίηα)1. 

Μνημονεύονται επίσης καί ναοί άποτελοϋντες ιδιοκτησίας τών Ελλήνων 
Πρωτοπαπάδων2. 

ΤΑλλαι χαρακτη ριστικαί μορφαί ιδιοκτησίας είναι ή τού φεουδαρ- 

χικοϋ ιππικού (δί Γα§§ίοη δει Ον&Ιΐεπ) καί ή τών κοινοτήτων τών διαφό¬ 

ρων χωρίων (δί Γα§§ίοη δϊ Οαεαίε, δί Γα§£ίοη ριιόόΐίοα ή δείΐί Θοιηηιιιηΐ). 
Ή μονή τής Πάτμου εμφανίζεται ώς κάτοχος δύο έκ τών άπογραφομένων 
καθιδρυμάτων λ Είδικώς διά τήν περιοχήν τών Σφακίων ώρισμένοι ναοί 
άναφέρονται ώς άνήκοντες είς «αδελφότητας» (εοηίτμΐεΐ'ηίΐά), πιθανόν 
υπό τόν όρον τούτον έννοοΰνται αί διάφοροι πατριαί - οϊκογένειαι είς τάς 
οποίας έπί μακρούς αιώνας ήτο διηρημένη ή έν λόγω περιοχή 4. 

Οίκονομικώς έκαστον καθίδρυμα άπετέλει πηγήν προσόδου χρημα¬ 

τικής ή είς είδος. Ή εμφανιζόμενη εις όλας σχεδόν τάς δηλώσεις χρημα- 

1. Κατά τούς χρόνους τής παρούσης άπογραφής ώς λατϊνος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης 
ύπηρέτει ό Αΐνϊδε Μοοεηί§ο (1633 - 1644) και επίσκοπος Χανίων (Α^ίεπδεδ) ό Βετηαπίο 
Ρ1θΓ6δ (1621 - 1642). Ώς γνωστόν ή έπαρχία Κυδωνίας άπετέλεσεν έδραν λατίνου έπισκό- 

που καθ’ δλον τό διάστημα τής Ενετοκρατίας. Χρονολογικόν πίνακα τών προσώπων 
παραθέτουν οί Ρ1 α ιυ ί η. Ο ο γ η ε 1 ΐ ιι 5, θεία δ&οτα, II, νεηεΐίίε 1755, σσ. 149 - 159. 

Ο. Ο ε γ ο 1 ά, Ρετ Ια ΟΓοηοΙαδδί άεί νεδεονί Οεΐεδί αΙΓεροοα νεηεία, νεηεζία 1914, σσ. 

17-22 και Ν. Β. Τωμαδάκης, Επισκοπή καί Επίσκοποι Κυδωνίας, «Κρητικά 
Χρονικά», τόμ. ΙΑ’ (1957), σελ. 17. Σχετικώς μέ τήν λατινικήν έπισκοπήν Κισάμου (Οιίδ- 

δαωεηδεδ) γνωρίζομεν δτι έπέζησεν μέχρι τού τέλους τού ΙΤ' αΐώνος. Ο Ο ε γ ο 1 α, 

Ρετ Ια ΟΓοηοίαδδϊ, ένθ’ άνωτ., σ. 48. Ή αρχή αΰτη, συνεχίζουσα παλαιοτέραν βυζαντινήν 
έπισκοπήν παρέμεινεν ώς άνάμνησις εις τό τοπωνυμικόν τής περιοχής πρβλ. Σ τ. 

Ξανθουδίδην, άναλύοντα τό έργον τού Ο ε γ ο 1 α, Ρετ Ια εΓοηοίαδδί ε.Ι.ε. έν 
«Χριστιανική Κρήτη» 2 (1914), σελ. 297. 

2. Πρωτοπαπάδες είς τό κείμενον τής άπογραφής άναφέρονται: ό Χανίων Δημή- 

τριος Σκορδίλης, βλ. τάς δηλώσεις (58) καί (147) και ό έκ τής περιοχής Σφακίων Μανόλης 
Δημητρόπουλος (323 - 327). 

3. Πλήν τής μονής 'Αγ. Τωάννου Θεολόγου, τού Στύλου, Άποκορώνου, ή μονή 
τής Πάτμου εμφανίζεται κάτοχος και τοΰ ναού τού 'Αγ. Νικολάου εις Κυρτωμάδον τής 
Κυδωνίας. Βλ. τάς δηλώσεις (121) και (206), Περί τού μετοχιού και τής μονής τού Στύλου 
ύπάρχει σειρά ολόκληρος βενετικών έγγραφων από τοΰ ΙΓ' μέχρι τοΰ ΙΖΓ αΐώνος. βλ. 

Ζ. Ν. Τ σ ι ρ π α ν λ ή, Τό κληροδότημα τού καρδιναλίου Βησσαρίωνος για τούς φιλε- 

νωτικούς τής βενετοκρατουμένης Κρήτης (1439 - 17ος αί.), Θεσσαλονίκη 1967, σελ. 74, 

σημ. 1. 

4. Πρβλ. τάς δηλώσεις (336), (337), (340), (345) καί (360) έκ τοΰ Μεσοχωριού καί 
έκ τοΰ Πατσιανοΰ. 
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τική μονάς ήτο τό ύπέρπυρον λ "Οταν ό ναός δεν άπετέλει άπλοϋν αφιέ¬ 

ρωμα (όεηβΓΐοΐο δεηιρίίοε). άλλ’ έλειτουργεΐτο ώς ένοριακός ή όπως άναφέ- 

ρεται εις τό κείμενον : Ιια οιιγο, όΐ αηίιηε, άπήλαυεν ώρισμένων προερχό¬ 
μενων παρά των ενοριτών του έσόδων, των εσόδων τούτων άποτελούντων 
προσόδους βεβαίας ή άβεβαίας (οπΐΓ^όο οεΐ'ΐο εί ΐηοειΤε). Ενίοτε μεταξύ 
των εις χρήμα προσόδίον άναφέρονται και αί ύπό των πιστών προσφερό- 
μεναι έλεημοσύναι (εΐεπιοεπιε όεΐ ρ&Γοοίιίαηΐ). Χρηματικός προσόδους 
άπέφερον εις τά έν λόγιο καθιδρύματα, καί. τά χάριν των γαιών των εΐσπρατ- 
τόμενα : «έμφυτεύματα» (Ιΐνεΐΐί). Χαρακτηριστικώς εις την περίπτωσιν τοΰ 
ναού τοΰ Αγίου Ίωάννου Βαπτιστοΰ των Χανίων, ιδιοκτησίας τοΰ οίκου 
Παλαιόκαπα (δήλωσις 39), άναφέρεται παράδειγμα διηνεκούς έμφυτεύ- 
σεως : «ϊια οητα άΐ αηίηιβ ΙίνβΙΙο ρβΐ'ρβίιιο ρβνρβη 30» λ Πλήν των χρημα¬ 

τικών έμφανίζονται και αΐ εις είδος πρόσοδοι προερχόμενοι άλλοτε έκ 
των προσφορών των πιστών και άλλοτε έκ των άνηκόντων εις τον ναόν 
ή την μονήν κτημάτων. Τό εισόδημα άλλοτε παρουσιάζεται ώς ετήσιον 
(ο§ηΐ &ηηο) και άλλοτε παραγόμενον άνά διετίαν (ο§ηΐ εηηο εοη Γείΐτο). 
Τά κατ’ αποκλειστικότητα εμφανιζόμενα προϊόντα είναι τό έλαιον (ο§1ΐο), 

ό οίνος (νΐηο) καί τά δημητριακά (ίοππεπΐο εί ογζο). Αί εις τό κείμενον 
τής άπογραφής άναφερόμεναι μονάδες μετρήσεως, τό μίστατον διά τά 
υγρά καί τό μονζονρι διά τά στερεά, ενίοτε συγχέονται λόγφ γενικεύσεως 
τής αυτής μονάδος π.χ. ίοιτηεηΐο χηίδίείε Ιυε εί ο§1ΐο άυο λ Διά τήν μέτρη- 

1. Τό δουκάτον έμφανίζεται δίς μόνον εις δλον τό κείμενον καί κατ’ έξαίρεσιν έκ 
της περιοχές τών Σφακίων ώς χρηματική μονάς άναφέρεται ή Ιΐτα. Περί τοΰ κρητικοΰ 
ΰπερπύρου ϊδε Ργ. Τ Η ί γ ί ε ί, Κ©£©5ί©5 ό©5 όέΙϊδβΓείίοηε όυ δεη&Ι <3© νεηίεε οοποογ- 

πεηΐ Ια Κοηιαηίε, τόμ. 1, αρρεηόϊοε, σσ. 226-27. 
2. Περί τοΰ θεσμοϋ τής έμφυτεύσεως καί τών ειδών αύτής ΐδε ϋ. Α. Ζ 3. ίί γ I ΰ ί- 

η ο 5, Ε© ϋέδροίεΐ §γ©ο ό© Μοτέε. νϊε ©I ΐηδίιΐυΐΐοηδ, τόμ. Β', Άθήναι 1953, σσ. 184- 
185 καί είδικώτερον διά τήν Κρήτην Στ. Ξανθουδίδην, άναλύοντα τό έργον τής 
Ενα Τεά, δα§§ίο ειιΐΐα είοτία Γείί^ίοεα άΐ Οαπάΐα όαΐ 1590 αί 1630, νεπεζία 1913, έν 
«Χριστ. Κρήτη» τόμ. 2 (1914), σσ. 288 - 290. 

3. ΜίβΙαοβΜο καί Μί^Ιαίο ήτο μέτρον ιδιαιτέρως χρησιμοποιούμενον διά τον οίνον. 

Κατά τήν έκθεσιν τοΰ Δούκα τής Κρήτης Ο. 5ε§Γ©όο, τό μίστατον τοϋ ΙΖ' αίώνος ίσο- 
δυνάμει προς όκτώ όκάδας οίνου περίπου, ΐδε Στεργ. Γ. Σπανάκη, Ή έκθεση 
τοΰ Δούκα τής Κρήτης Ιωάννη Σαγκρέντο (1604), «Κρητικά Χρονικά», τόμ. Γ' (1949), 
σελ. 525. Κατά τόν Ξανθουδίδην έποίκιλε : «ή χωρητικότης τον διά τδ ελαιον ήτο 10 
οκάδες, διά δέ τόν οίνον 9 - 12 κατά τόπους», (Χριστ. Κρήνη, Α' (1912-13), σελ. 57). 
Τό μονζονρι, ώς μέτρον τοΰ σίτου καί έν γένει τών δημητριακών άντεκατέστησε τό βυ¬ 
ζαντινόν μόδιον. Ή τιμή του κατά τήν έποχήν τής παρούσης άπογραφής ήτο έπτά (7) 
ύπέρπυρα. Τά 4 ϊ/2 μουζούρια ή 83,3 λίτρες άπετέλουν τό ένετικόν εΐατο (λατιν. ββχίατίο), 
μονάδα μετρήσεως τών μεγάλων ποσοτήτων τοΰ σίτου. Στεργ. Γ. Σπανάκη, ένθ’ 

άνωτ. σελ. 528. 
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σιν τών μεγάλων ποσοτήτων του οίνου χρησιμοποιείται ή ένετική μονάς 

μετρήσεως Οοϋα λ 
Αί εις τό κείμενον τοΰτο περιεχόμεναι πληροφορίαι ώς προς τήν έ- 

κτασιν καί τό είδος τών έν λόγω εισοδημάτων παρουσιάζονται συστημα¬ 

τικοί καί αξιόπιστοι. 
Τό κείμενον τής άπογραφής άποτελεΐται έκ τριακοσίων εξήκοντα και 

μιας (361) δηλώσεων τό δέ σύνολον τών άπογραφέντων εις τήν διοικητικήν 
περιφέρειαν τών Χανίων εκκλησιαστικών καθιδρυμάτων ανέρχεται εις τρια¬ 

κόσια έβδομήκοντα τέσσαρα (374). Έξ αυτών τά τριάκοντα όκτώ (38) 

χαρακτηρίζονται ώς ιηοπαείεπ (μοναί) 1 2 3 * * * *. 
Πολύτιμος διά τήν έρευναν θά ήτο ή προσπάθεια ταυτίσεως τών άνα- 

φερομένων εις τήν παρούσαν άπογραφήν 374 έκκλησιαστικών καθιδρυμά- 

των μέ τά διατηρούμενα μέχρι σήμερον άνά τόν νομόν Χανίων εκκλησια¬ 
στικά μνημεία, πολλά τών οποίων παρουσιάζουν εξαιρετικόν ενδιαφέρον 
τόσον άπό πλευράς καλλιτεχνικής (άρχιτεκτονική, τοιχογραφίαν) όσον 
καί διά τάς σωζομένας εις αυτά πολλάς έπιγραφάς. Σημασίαν επίσης θά 
είχε, άν έγνωρίζομεν ποίαν θέσιν κατέχουν τά έν λόγω ιερά καθιδρύματα 
εις τήν μέχρι τών ημερών μας προφορικήν παράδοσιν καί εις τό τοπωνυμι¬ 

κόν τών άναφερομένων περιοχών 8. 
Ενδιαφέρον διά τόν ερευνητήν εμφανίζει και ή παρουσία εις τό 

κείμενον τής άπογραφής 380 περίπου ονομάτων προσώπων μεταξύ τών 
όποιων συγκαταλέγονται καί ονόματα Ιστορικών οικογενειών τής νήσου 
ώς καί οικογενειών τών οποίων ήδυνάμεθα, διά μέσου άναλόγων κειμένων, 

1. υ§ο Τυοοί, υη ρΓοόΙεηιει <ϋ ηιείΓοΙο^ϊα ηανα.1© : Εα όοίίε νβηοζίαηίΐ, «δίυάΐ 

ν©η©ζΐ&ηΐ,» τόμ. IX (1967) σσ. 201 -246. 
2. Χαρακτηριστικόν είναι ότι κατά τήν ιδίαν έποχήν αί μοναί δυτικοϋ δόγματος 

εις όλόκληρον τήν νήσον μόλις έφθανον τάς τριάκοντα τρεις (33)· Ο. Οε γ ο 1 &, Μοπ. 

νεηείΐ, ένθ’ άνωτ., τόμ. Π σελ. 112. 
3. Περί τών μνημείων τής Δυτ. Κρήτης ΐδε : Σ τ. Ξ α ν θ ο υ δ ί δ ο υ, Χριστια¬ 

νικά! έπιγραφαί Κρήτης, «Άθηνα» ΙΕ' (1903), σσ. 49 -163. - Ο. Ο 6 γ ο^Ι ε, Μοπιιηιευίί 
νεηείΐ, ένθ’ άνωτ., ιδιαιτέρως τόν τόμον. II. — Ν. Β. Τωμαδώκη, 'Ο "Αγιος Ιωάννης 
ό Ξένος καί ή διαθήκη αύτοΰ, «Κρητ. Χρονικά», τ. Β' (1948), σ. 46 - 72. — ’Α ν. Κ· Ο ρ- 
λάνδ ο υ. Δύο βυζαντινά μνημεία τής Δυτικής Κρήτης, «Άρχεϊον Βυζ. Μνημείων τής 
Ελλάδος», τόμ Η' (1955 - 56), σσ. 126 - 205. — Κ. Δ. Κ α λ ο κ ύ ρ η, Αί Βυζαντιναί 
Τοιχογραφίαι τής Κρήτης. Άθήναι 1957.— Τοΰ αυτοϋ, Ιωάννης Παγωμένος, ό 
βυζαντινός ζωγράφος τοΰ ΙΔ’ αί., Άθήναι 1959. — Ο. Ο © γ ο 13. - Κ. Ε. Λασσιθιω- 
τάκη, Τοπογραφικός κατάλογος τών τοιχογραφημένων έκκλησιών τής Κρήτης. Μετά- 
φρασις Κ. Ε Λασσιθιωτάκη, έκδ. Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών, Ηρά¬ 

κλειον 1961 (ιδιαιτέρως σσ. 22 - 50, 108 - 110 καί 124). — Κ. Έ. Λασσιθιωτάκη, 
Δύο έκκλησίες στο Νομό Χανίων, «Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρίας», 

περίοδος ΔΓ, τόμος Β" (1961), σ* 9 - 56* 
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νά παρακολουθήσωμεν την πορείαν τόσον κατά τό διάστημα τής ενετο¬ 
κρατίας εις τήν Κρήτην όσον και μετά άπό αύτήν. 

Αι άπαρτίζουσαι τήν διοικητικήν περιφέρειαν έπαρχίαι αντιπροσω¬ 

πεύονται εις τό κείμενον τής άπογραφής διά των κάτωθι χωρίων έκαστη : 

Επαρχία Άποκορώνου: 

Αλεξάνδρου, Άλί κάμπος, Άρμένοι, Βάμος, Γαβαλοχώρι, Γωνιές, 
Δράμια, Κάίνα, Καλαμίτσι, Καλυβάς, Καρεας Κάτω, Καρύδι, Καστέλλι, 
Κεφαλας Απάνω, Κεφαλας Κάτω, Κουρνάς, Λιτσάρδα, Μαθές, Μαχαι- 
ροί, Μπρόσνερος, Νίππος, Ξεροστέρνι, Πεμόνια Άνωράχη, Πεμόνια Μπαρ- 

μπαρίγω(ν), Πεμόνια Μπολάνη, Πεμόνια Πρεμαρίν, Τσιβαρας, Τζιτζιφές, 
Στύλος, Φλακές Κάτω, Φρές, Χρουσόπολι. 

Επαρχία Κ ι σ ά μ ο υ : 

Ασπρελιανός, Βαρβάρω(ν), Γριμπιλοχώρι, Γα)νιά, Δαρμάρω Κάτω, 

Δραπανιάς Κάτω, Δρακόνα, Έλος "Ανω, Επισκοπή Προφ.Ήλίας, Καβοϋσι, 
Καλυβιανή, Καρές, Καστέλλι, Κρύα Βρύση, Κούνενι, Μαλάθυρος Απάνω, 

Μαραθοκεφάλα, Μαυράσπιλα, Νέο χωριό, Νοπήγια, Νοχιά, Πανέθημος, 

Περβολάκια, Ραβδούχος, Ρόκκα, Ροδωποϋ, Σκόρπιός, Σκουτελώνας Κα- 

πέλλω(ν), Σκουτελώνας Κορνάρω(ν), Σπηλιά, Σπηλιά Επισκοπής, Τύλισος. 

Περιοχή σημερινής επαρχίας Κυδωνιάς: 

'Αγιά, 'Αγ. Μαρίνα, "Αγ. Κωνσταντίνος, Άκρωτήρι, Άρώνι, "Ασπρα 
Σπίτια, Αύγούστα, Βαλεδιανά, Βαρήπετρον, Βατόλακκος, Βλαχερωνίτισσα, 

Βόθωνας, Βρύση, Γαλατάς, Γαρίπας, Γεράνι, Γκαλαγκάδω(ν), Δρακιανά, 

Δριλασσινέα, Θέρισον, Καβοϋσι τής Σούδας, Κάμπος, Κεραμειά Απάνω, 

Κεραμειά Κάτω, Κερατιδιά, Κερατιδιά Λίμνη, Κλαδισσός, Κορακιές, 

Κουνουπιδιανά, Κουφός, Κυρτωμαδος, Λουτράκι, Μαλάξα, Μάλεμε, Μώδι, 
Μουρνιές, Μουζουράς, Νέο Χωριό Βέρι, Νεροκούρου, Παπαδιανά, Περ¬ 

βόλια Καστριτοχώρι, Πιθάρι, Πλατανιας, Πλατανιάς [Επάνω], Πύργος, 
Πύργος Πλατανιας, Πύργος Ψειρόνερο, Πύργος Φυλασσόμενος, Σκονίζο, 
Στέρνες, Σούδα, Τσικαλαριά, Φουρνές, Χωριδάκι. 

Επαρχία Σέλινου: 

Βαθύρρευμα, Γάζι Περάτζω(ν),Γάζι Τζώρτζτμ Κακοδίκι,Καμάρι, Κορακιά 

Περάτζω(ν),Κιτυρος Πελεκάν(ΰ(ν),Σκλαβοπούλα,Σπανιάκω(ν),Τραχινιάκω(ν), 

Επαρχία Σ φ α κ ί ω ν : 

Αγία Ρούμελη, Άνώπολη, Βουβάς, Γιωργίτσι, Καψοδάσος, Κολοκασιά, 

Κομητάδες, Μεσοχώρι, Πατσιανός, Τρυπητή, Φρασκάς, Χωστόν. 
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Τό ιταλικόν κείμενον μετεγράψαμεν ώς έχει, χωρίς νά έπιφέρωμεν 
μεταβολάς εις τήν ορθογραφίαν. 'Ωρισμένας λέξεις στερεοτύπως έπανα- 

λαμβανομένας έθεωρήσαμεν σκόπιμον νά βραχυγραφήσωμεν. Αί λέξεις 
αύται είναι αί άκόλουθοι: βαβαίβ (= χωρίον) ελ, τα^ιοη (= δικαίωμα, 

ένταϋθα ιδιοκτησία) ι\, οΚΐβ$α ναός) <Α., ρβΓρβτο (= ύπέρπυρον) ρετρ. 

Αντί τής φράσεως ΰϊΙΙά (= αυτή η πόλις), τιθέμενης πάντοτε προς 
δήλωσιν τών Χανίων, έθέσαμεν ειίίά, επίσης τήν φράσιν ββνία βί ιηοβτία 

(= βεβαία και αβέβαια), ήτις άκολουθεΐ τήν λέξιν βηίΓαάα ή ίηΐταάα 

(-= πρόσοδος), έγραψαμεν έπι τό συντομώτερον οβτί. - ΐηο. 

Του κειμένου έπιτάσσομεν τρία ευρετήρια μέ παραπομπάς εις τάς 
παραγράφους εις τάς οποίας διηρέσαμεν αυτό. Τά δύο έκ των ευρετηρίων, 

ήτοι τό γενικόν τών τοπωνυμίων καί τό τών άπαντωμένων εις τό κείμενον 
τής άπογραφής προσώπων άφέθησαν εις τήν γλώσσαν του κειμένου. Αντί¬ 

θετος, ό πίναξ τφν περιεχομένων εις τήν άπογραφήν Ιερών καθιδρυμάτων 
μετά τών τοπωνυμίων τά όποια αντιστοιχούν εις έκαστον τούτων μετηνέχθη 
εις τήν ελληνικήν. Ή συχνά άπαντωμένη εις τό εύρετήριον τών ονομάτων 
τών προσώπων, εντός παρενθέσεως, λέξις άια σημαίνει εις τό ένετικόν 

Ιδίωμα τον οίκον (= οαεα). 
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Ή σελίς 29Γ του κατάστιχου της άπογραφής (βλ. σ. 370). 
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ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟΝ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 

Α άϊ 19 ΟίίοΟτβ 1637. 

1. Οοηιρατββ ίη βββτβίατία β.ί.β. ραρα Οίαηηί ΟΗατΙο(ίΙαβα. ραοη- 

άατη ραρα ΝίοοΙό άαΐ βαβαί Οίβίβτηβ βί ίη β88ββαύοη άβΐ ΡτοβΙαιηο άϊ 8ηα 
ΕβββΙβηζα άά ίη ηοία οβϋίατ Ια βΗίβ$α άί 8ΐια ταξξίοη άί ΟΗτίβίο Ραηάοβτα- 

ίοτα, ϊιά βατα άί αηίηιβ βί αηβο ά'βηίταάα βει ία βί ίηββτία ρβτρβτί 100. 

Ιίβιη ίβττίίοτίο ιιηο άβ ηιίβιιταάβ άιιο ιηβάββίηια. 

2. β. ραρα ΝίοοΙό ΟΙαραίίατα </. ραρα Αηίοηίο άαΐ βί. 8ίβτηβ8 βί άά 
ίη ηοία Ηανβτ άί 8ΐια τ. Ια βΗ. άί 8. Αηίοηίο ίη άβίίο βί., Ηά βήτα άί αηίιηβ 
βί αηοο βηίταάα ββτί. βί ίηβ. ρβνρ. 120. 

3. ο. ραρα Ιαηηί Οβηατβα ρ. ραρα ΜαηοΙί άαί βί. 8ίβτηβ8 βί άά ίη ηοία 
Ηανβτ άί 8ΐια γ. Ια βΗ. άί 8. Ζιιαηηβ ΤΗβοΙο§ο ίη άβίίο βί., Ηά βατα άί αηίιηβ 
βί αηω βηίταάα ββτί. βί ίηβ. ρβτρ. 40. Ιίβηι ρβζζο ιιηο άί ίβττβηο άί τηίβαταάα 
ηηα βί ίΐ βριαΐ ρα%α (οτηιβηίο ηύβιιτί άιιβ. 

4. β. Ηοάαηβαηο Οβηατβα ρ ΜαηοΙί άαί βί. 8ίβτηβ$ ραίτοηο άί 8. 

8ρβτίάο, 8ία Οταείά,ηβΙΙα ριαΐ ο(βίία ραρα Οτβξοτίο Οβηατβα 8\ιο ηβροίβ, 
Ηά βήτα άί αηίιηβ βί βηίταάα ββτί. βί ίηβ. ο§ηί αηηο ρβτρ. 100. 

δ. β. ΑΐΗαηα88ΐο ξβτοτηοηαβο ρ Οοβίαηάί ΟΙαρραίίατα άαί βί. 8ίβτηββ 
βί άά ίη ηοία ο((ί,ύατ Ια βΗ. 8. Ματία 8ίο ΟΗίρατίββί, 8ίο Μοηαβίίτί, Ηά 
άάβηίταάα ββτί. βί ίηβ. ρβτρ. 20, ορίίο ιηίβίαίί 3. 

Α άί 19 άβίίο. 

6. β. %βτοηιοηαβο Νίβοάβτηο Οβηατβα άαί βί. 8ίβτηβ8 βί άά ίη ηοία 
οφίίατ Ια βΗ. άί 8. Νίβοϊό, βί Οαπιατββ, άβ τ. άβ Νβϊο ΟΙαραίίατα, Ηά βηίταάα 
ββτί. βί ίηβ. ίτα (οτηιβηίο < I οτζο ?ηίβιιτί 20 βί ο§Ιίο ηιίβητί 2. 

7. β. Μαβατίο βαίοββτο ΟΙαραίίατα ΒαηιίαηαβΗί βί άά ίη ηοία Ηανατ 
άί $ιια τ. Ια βΗ. άί 8. Οτοββ, είί ιηβραίί νί§1α, βί Ηά ά'βηίταάα ββτί. βί ίηβ. 

(οτηιβηίο ηιί$ητί ίτβ βί βατοίβ ηιίβιιτί 10. 

Α άί 20 άβίίο. 

δ. β. Κβν. ραρα Ματβο ΟΙαραίίατα άαί βί. 8ίβτηβ8 βί άά ίη ηοία Ηανβτ 
άί 8ΐια τ. Ια βΗ. άί 8. Ματία ίη άβίίο βίΗά βήτα <Γ αηίηιβ βί αηβο ά'βηίταάβ 
ββτί. βί ίηβ. ρβτρ. 100. 

9. Ιίβηι ηη αϊίτα βΗ. 8. ΝιβοΙό, 8ίο ΒοταβΗί, 8βηζα αίβιχηα βηίταάα. 

10. Ιίβηι 3. Οτοββ. 8ίί νίρία, 8βηζα ίηίταάα ηβ ρατοβΗία βί αηβο Ια 
βΗ. άί 8. Οβοτ^ίο ίη άβίίο βί. άί τ. άβ Οβοτ§ί ΜαρΗβτρίοίί βί Αηίοηίο ΟΙα¬ 

ραίίατα. 
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11* ^* Ρ&Ρ& 3ανα ΟΙαραίίατα άαΐ άβίίο βί. 8ίβνηβ8 βί άά ίη ηοία Ιζαναν 
άί βκα ν. βΐ οβιΐίαν Ια βΗ. άί 8. Ώβπιβίνίο, 8ίο ΡνίηοάΗα88θ, 8βηζα ίηίναάα 
ηβ βανα άί αηίπζβ. 

12. β. ραρα 8ίαηιαύ Οβηανβα άαΐ βί. 8ίβνηβε βί άά ϊη ηοία ο^Ιίαν Ια 
άι. άί 8αΙναΙοτ, 8ίο Τ''γαάβΙαβΗίάο, άβ γ. άβ ΤναάβΙαβΜάο, 8βηζα βηΐναία 
ηβ βήτα Τ’αηίπζβ. 

13. β. ξβνοηιοηαβο Οανβίο 8ίναίίρο άαΐ οΐ. 8ίβνηβ8 βί άά ϊη ηοία ο(βίίαν 
Ια οϊι. άί 8. Ραηάβ8 8βηζα ίηίναάα ηβ βανα ά'αηίηιβ. 

Λ άι 20 άβίίο. 

14. β. ραρα 8ίατηαύ Οβηανβα άαΐ βί 8ίβτηβ8 βί άά ίη ηοία Ηανβν άί 
8αα τ. βί οβίίαΓ Ια βΗ. άί 8. ΒίΗβΓαΙ ίη άβίίο βί., 8βηζα ίηίταάα ηβ βανα 
άί αηίπζβ. 

15· ο· ξβτοιηοηαω ΜβΙβΙίο ΟΙαραίίατα άαΐ βί. 8ίβτηβ8 βί άά ίη ηοία 
Ηανβΐ' άι βαα ν. βί ο^ίΐίαν ίΐ πιοηαοίβνίο άί 8. Μανία, 8ίο ΡβννοΙίζζί, βί Ηά 
ά'βηίναίβ ββνί. βί ίηββνί. /'ονηζβηίο ηιώηνί 20, ορίίο 3 βί ρβνρ. 10 βοη βανα 
άί βαίοξβνί 4. 

16. β. ραρα ΜαηοΙί ΟαίβΙαηο άαϊ βί. Ρβίΐιανί βί άά ίη ηοία Ιιανβτ άί 
8αα ν. ο(βίίατ Ια βΗ. άί 8. Μανία ίη άβίίο βί. βί Ηά βανα άί αηίηιβ βί & ίηίναάα 
ββνί, βί ίηβ. ρβνρ. 30. 

17. Ιίβηι ο([ίΐία Ια βΗ. άί 8. ΝίβοΙό, 8ίο Οβνο^βαΙί, 8βηζα ίηίταάα ηβ 
βανα άί αηίπζβ. 

18. β. ραρα ΜαηοΙί ΟαίβΙαηο βί ρβν ηοπιβ άβ ραρα Οβοτρί 8αο β,ρΐίο 
άά ίη ηοία Ηαναν άί Ιονο ν. Ιβ βΗ. άί 8. Μανία βί 8. ΒίάβναΙ ηβΐ βί 8ίβνηβ8 

βί Ηαηηο βανα άί αηίπζβ βί αηβο ά'βηίταάα ββνί.-ίηβ. ρβνρ. 40. 

19. β. ρβνοηιοηαβο ΟαίβΙαηο άαϊ βί Ανοηί βί άά ίη ηοία Ηαναν άί 
8αα ν. ίΐ πι.οηα8ίβνιο άί 8. Οβονρίο, βί (βρίΐβΞ, ηβΐ Ιοβο Αβνοίίνί βί Ηά βανα 
άί αη βαίοξβνο βί αηβο ά'ίηίταάα ββνί. βί ίηββνί. ρβνρ. 25 βί ονζο ηιίβανί 10. 

20. β. ραρα Βαβα ΟαίβΙαηο άαϊ άβίίο βί. Ανοηί βί άά ίη ηοία Ηαναν 
άί 8αα ν. βί ο/ρ,ίίαν Ια βΗ. άί 8. Ζααηηβ Ενβπιιύ 8βηζα ίηίταάα ηβ βανα 
άί αηίηιβ. 

21. β. ραρα ΜαηοΙί ΟαΙαρα άαί βί. ΟαΙαραάΗο βί άά ίη ηοία Ηαναν άί 
8ΐια /. βί ο{βίιαν Ια βΗ. άί 8. ΑροείοΙί βί Ηα βανα άί αηίπζβ βί αηβο άί βηίναάα 
ββνί. βί ίηβ. ρβνρ. 30. 

22. Ιίβνη ο'βιΐία Ια βΗ. άί 8. Μανία ίη άβίίο βί. 8βηζα ίηίναάα ηβ βανα 
$ αηίηιβ, 

2ο. β. βαϊορβνο 8ανα ΟΗανίοβΙαβα βί άά ίη ηοία Ηαναν άί 8αα ν. ίΐ 
ζηοηαΜβνίο άί 8. ΝίβοΙο, 8ίο ΤΗαΙα88θ8ρΐρΙίο, βί Ηά βανα άί αη βαίορβνο 
8βηζα ίηίναάα. 

24. β. βαίορβνο Μαίίίο ΑΙβραίοβοηοηιο βί άά ίη ηοία Ηαναν άί 8ΐια 

ν. Ια βΗ. άί 8. 8ρίνίάοη ηβΐ βί. Ανοηί 8βηζα ίηίναάα ηβ βανα ά’αηίηιβ. 
25. β. ραρα ΝίβοΙο ΟαίβΙαηο άαϊ βί. Ανοηί βί άά ίη ηοία Ια βΗ. άί 

8. ΝίβοΙο ίη άβίίο βί. βί Ηά βανα Ταηίιηβ βί αηβο ά'βηίναάα ββνί. βί ίηβ. 

ρβνρ. 10. 
26. β. ρβτοπιοηαβο Νβο^ίίο Οανίο(ίΙαβα άαϊ βί. 8ίβνηβ8 βί άά ιη ηοία 

οβίιαν Ια βΗ. άί 8. Οβοιρίο 8ίο ΟαίαραάΗο άβ ν. άβ ΟαΙαραάΗί βί Ηά βανα άί 
4 βαίορβνί βί αηβο ά'ίηίναάα ββνί. βί ίηβ. ρβνρ. 100. 

27. β. ραρα ΜαηοΙί ΟΙαραίίατα άαϊ βί. 8ίβνηβ8 βί άά ίη ηοία Ηαναν 
άί 8αα ν. βί οβίίαν Ια βΗ. άί 8. Τνίηίίά 8βηζα ίηίναάα ηβ βανα ά’αηίπζβ. 

28. β. ραρα Οβοτρί ΜαρΚβνρίοίί άαϊ βί. Αβρνα 8ρίΐία, βί άά ίη ηοία 
Ηαναν άί 8αα ν. βί οβιίίαν Ια βΗ. άί 8. Οβονρίο βί Ηά βανα ά αηίηιβ βί αηβο 

ά'βηίναάα ββνί. βί ίηβ. ρβνρ. 30. 
29. β. ραρα Αηΐοηίο ΟΙαραίίατα άαϊ βί. ΟΗονίάαβΗί βί άά ίη ηοία 

οβί.ίίατ Ια βΗ. άί 8αΙναίον ίη άβίίο βί. άβ ν. άβ ΟβηαταάΗο βί Ηά βανα ά αηίηιβ 
βί αηβο ά'βηίναάα ββνί. βί ίηβ. ρβνρ 25. 

30. β. ραρα Οβονρίο Μβραίοβοηοτηο άαϊ βί. Μζΐ8ΐινά βί άά ίη ηοία 
ο^ίΐίαν Ια βΗ. άί 8. Μαι ία άβ ν. άβϊ βί. βί Ηά βανα άί αηίηιβ βί αηβο ά βηίναάα 

ββνί. βί ίηβ. ρβνρ. 20. 
31. β. ραρα Οβονρίο Μ βραίοβοηοτηο άαϊ άβίίο βί. Μαβανά βί άά ίη 

ηοία οβίίίαν Ια βΗ. άί 8αΙναίον ίη άβίίο βί. άβ ν. άβΙΙί βοπιηιιιηί βί Ηά βανα 
ά"αηίηιβ βί αηβο ά'βηίναάα ββνί. βί ίηβ. ρβνρ. 10. 

32. β. ραρα ΝίβοΙο ΟανοάΗοτί άαί βί. ΟοναβΗίββ βί άά ιη ηοία Ια. βΗ. 

άί 8. Τνίηίίά ίη άβίίο βί. άβ ν. άβ ραρα Ζαηίη, 8ΐιο {’ναίβΙΙο, βί Ηά βήτα ά"αηίηιβ 
βί αηβο Τβηίταάβ ββνί. βί ίηβ. ρβνρ. 10. 

33. β. ραρα ΜίβΗβΙίη Οαίίβο άα ψιβ8ία βίίίά βί άά ίη ηοία Ια βΗ. άί 
8. ΝίβοΙο ηβΐ Μοϊο άβ ν. άβ άοηιίηί Αηίοηίο βί Ζααηηβ Μυ,88ηνί βί Ηά 
βανα άί αηίηιβ βί αηβο ά*ίηίναάα ββνί. βί ίηβ. ρβνρ. 100. Ιίβηι ά βηίναάα 
ββνί. ρβνρ. 30, /!οηηβηίο ηιί8ΐινί 3 βί ορίίο ηιίβίαίί άαο. 

34. β. ραρα ΤΗοάονίη ΟαίβΙαηο άαί βί. ΟοναβΗίββ βί άά ίη ηοία ο((ίΐίαν 
άί 8αα ν. Ια βΗ. άί 8. ΝίβοΙο ίη άβίίο βί. βί Ηά βήτα άί αηίηιβ βί αηβο ά βηίναάα 

ββνί. βί ίηβ. ρβνρ. 10. 
35. β. ραρα ΝιβοΙό Οανίοβαβα άαί βί νοίοηα βί άά ίη ηοία Ηαναν 

άί 8αα ν. βί οβι,ίίαν Ιβ βΗ. άί 8. Μανία βί 8. ΜίβΗαβΙ ΑτβαηρβΙο ίη άβίίο 
βί. βί Ηά βανα ά'αηίηιβ βί αηβο ά'ίηίναάα ββνί. βί ίηβ. ρβνρ. 100 άα ίαίίβ άαο. 

36. β. ρβτοπιοηαβο 0βνα88ΐπιο ΟαΙαία </. Οο8ίαηάί άαί βί. Ανοηί βί άά 
ίη ηοία Ηανβν άί εαα ν. βί ο^ιΐίαν Ια βΗ. άί 8. Οθ8ίαηάίηο ίη άβίίο βί. βί Ηά 
βανα ά'αηίπζβ βί αηβο ά. βηίναάα ββνί. βί ίηβ. ρβνρ. 30. 

37. β. Οβνοπιοηαβο Ονίπιαηί οβίΐαίοτ άβΙΙα βΗ. άί 8. Αηηα άβ ν. άβί 
Οαίίαηι βί άίββ Ηανβν βανα ά' αηίηιβ βί αηβο $ βηίναάα ββνί.βί ίηβ. οτζο πζί- 

8ανί ίνε βί ορίίο ηιίβίαύ ίνβ. 
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Α άί 20 άβΐΐο. 

οδ. β. Β. ραρα Οίαηηί 8ο((οΙβο άα ςιιβ8ία βίίίά βί άά ίη ηοία οβίίατ 
Ια βΑ. άί 8. Οτοββ ίη φιβ8ία βίίίά άβ τ. άβ ραρα Οοηβίαηάί ΟΑίτβοριιΙο βί 
Ηά βιιτα ά'αηίηιβ βί αηβο ά'βηίταάα (βπηα ρβτρ. 60 βί οβίο ηιίεΐαΐί άιιο βί 
αηβο ββτί. βί ίηβ. Ιίτβ ά'ατξβηίο άίβδβ, Γαηα ηιιηιβτο 190. 

39. β. ραρα Οοηείαηίίη Μιιάαζζο άα <ριβ8ία βίίΐά βί άά ίη ηοία οβίίατ 
Ια βΑ. άί 8. Ζιιαηηβ Βαίίιβία άβ τ. άβ βΑα Ραίβοβαρα βί Αά βιιτα ά'αηί/ηβ 
ΙίνβΙΙο ρβτρβίηο ρβτρ. 30 βί ίηίταάβ ββτί. βί ίηβ. ρβτρ. 150. Ιίβηι ΙίνβΙΙο 
ρβτρβίιιο οβίο ιηΪ8ίαίί 2 βί ρβτρ. 3. 

40. β. ραρα Αηίοηίο Μβ^αΙοβοηοηιο άαί βί. ΟΑοτα(αβΑί βί άά ίη 
ηοία οβίίατ άβ τ. 8ΐια Ια βΗ. άί 8. Ματία ίη άβίίο βί. Αά βήτα ά'αηίηιβ βί 
αηβο ά'βηίταάα βί ίηββτίί ρβτρβτί 50. 

41. ο. ραρα 8ίταίίβ Μβ&αΙοβοηοηιο άαί βί. ΟιιηηρβάΑίαηά βί άά ίη 
ηοία οβίίατ Ια βΐι. άί 8. Ματία ίη άβίίο ά.Ί ίβττίίοτίο άβ βΐια Ειιάβηιοηορίαηηί, 
βί Αά βήτα άί αηίιηα βί αηβο ά'βηίταάα ββτί. βί ίηβ. ρβτρβτί 50. 

Α άί 21 άβίίο. 

42. β. ξβτοιηοηαβο ΡατίΑβηίο Χί((βο βί άά ίη ηοία οβίίατ ίΐ τηοηα$ίβτίο 
άί 8. Ματία, 8ίο Οανοιΐ88ί, άβ τ. άβΙΙί ΖίναβΑί εβηζα βήτα ά'αηίηιβ πια ίηίταάα 
ββτί. βί ιηβ. (οτπιβηίο ιηΪ8ητί 10, νίηο πιίβίαίί 12, οβίο πιί8ίαίί άηο, ρβτ Ιο 
ψιαΐ ρα§α άβ ΙίνβΙΙο ρβτρ. 97. Ιίβηι άίββ Αανβτ άβ ΙίνβΙΙο (οτηιβηίο πιί8ητί 4. 

43. β. ραρα Οβοτβ Οαίο^βτβα βί ραρα Αηάτβα 8ΐιο (ταίβΙΙο άαί βί. 

ΟίβαΙατία βί άαηηο ίη ηοία οβίίατ Ια βΑ. άί 8. ΜίβΑβΙ ΑτβαηρβΙο ίη άβίίο 
βί. βί Ααηηο βατό ά'αηίιηβ βί αηβο ά'ίηίταάα ββτί. βί ίηβ. οβίο ιηΪ8ίαίί 3. 

44. β. ββτοιηοηαβο 8ίβ(αηο ΟατΐοβΙαβα άαί βί. Ύοίοηα βί άά ίη ηοία 
οβίίατ Ια βΑ. άί 8. ΕβίαίΑβο ίη άβίίο βί. άβ τ. άβ 8ίταίίβ ΜβραΙοβοηοηιο 
8βηζα ίηίταάα ηβ βήτα ά'αηίηιβ. 

45. Ιίβηι άά ίη ηοία οβίίατ Ια βΑ. άί 8. Αρο8ίοΙί άβ τ. άβΐ 8ί§ηοτ 
Αηίοηίο ΖαηβατοΙ βί Αά ίηίταάα ββτί. βί ίηβ. οβίο πιί8ίαίί ιηιο. 

46. β. ραρα Μαίίβο βί ραρα Νίβοϊό Ειιηιί (ταίβΙΙί άαί βί. ΟίβαΙατία 
βί άαηηο ίη ηοία Αανβτ άί Ιοτο τ. βί οβίίατ Ια βΑ. άβ 8. Οβοτβο ίη άβίίο 
βί. βί Ααηηο βιιτα ά'αηίηιβ βί ά'βηίταάα ββτί. βί ίηβ. ρβτρ. 150. 

47. β. Ββν. ραρα Οοηβίαηίίη Ρηηιί άαί βί. 8αάα βί άά ίη ηοία οβίίατ 
Ια βΑ. άί 8ηα τ. ηοιηίηαία 8. Οοηείαηάίηοβιά βήτα ά'αηίηιβ βί ά'βηίιαάα 
ββτί. βί ίηβ. ρβτρ. 30. 

48. Ιίβηι άά ίη ηοία οβίίατ Ιβ βΑ. άί 8. Ζιιαηηβ βί 8. Αηίοηίο Ι'ιιηα 
ίη άβίίο βί. 8ηάα βί ΓαΙίτο 8ία, Μαιιταβρϋα. ΝβΙΙα βΑ. άί 8. Αηίοηίο Αά 
βιιτα ά'αηίηιβ ηια ηοη βοη8β£αΪ8ββ βηίταάα άί βο8α αΐβιιηα, πια. Ια βοη8βριιΪ8ββ 
8ίαπιαίοιιΙα ΑοΑίηβοροιιΙα βοη βί αίίτί ρατβηίί, βί Ααηηο ίηίταάα ββτί. 
βί ίηβ. ρβτρ. 500. 
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49. β. ραρα Οίαηηί Μαηιηηά άαί βί. ΟίβαΙατία βί άά ίη ηοία Αανβτ 

βί οβίίατ άί 8ΐια τ. Ια βΑ. άί 8. ΟοηΒίαηάίηο ίη άβίίο βί. βί Αά βήτα ά'αηίηιβ 

βί ά'βηίταάα ββτί. βί ίηβ. ρβτρ. 50. 

50. β. Βοΐί. Ζοτζί 8ίαατίαηο ραίτοη άβίΐα βΑ. άί 8. 8αΙναίοτ, βΑίαιηαία 

ΤτίάίβιαΙί, ηβΐ βί. ΟίβαΙατία, Ια φιαΐ οβίία άα ηη 8ΐιο ρατοβΑίηο βί Αά 

ίηίταάα ββτί. βί ίηβ. ρβτρ. 200. 

51. β. ραρα Μαηιΐ880 Χαηιοάί Οίαηηί βί άά ίη ηοία οβίίατ Ια βΑ. 

άί 8. Ζοτ§ί, 8ίο ΟοτίοάαβΑί, άβ τ. άβ Οοεία 8ίανταβΑί ρτβ880 ίΐ ιηοηαβίβτίο 

άβ Μαάοηηα άβ ΟΑιιτβορίβ βί Αά βιιτα ά'αηίιηβ βί αηβο ά βηίταάα ββτί. βί 

ίηβ. ρβτρ. 500. 
52. ο. ίΐ Ββν. βαίοξβτο ΝίΙΙο Βοηώατάα βί άά ίη ηοία Αανβτ Ια βήτα 

βοη 4 βαΙο£βτί άί ηιοηα8ίβτίο ίηίίίοΐαΐο Ια Μαάοηηα άί 8βίοη άβ τ. άβ βΑα 

Τταηιίηί, βί Αά ίηίταάα ββτί. βί ίηβ. οβίο ιηίείαίί 20, νίηο ιηί8ίαίί 50 βί 

(οτηιβηίο ηιίΒΐιτί 10. Ιίβηι Αά ά'βηίταάα ββτί. (οτπιβηίο ηιί8ΐιταάβ 18. 

53. β. βαίοξβτο Μαίίβο Μβξαίοβοηοηιο βοηιπιοταηίβ ηβΐ πιοηαβίβτίο 

άί 8. ΙΙΙία ρτβ880 ίΐ βί Μκτηββ, Αά βιιτα άί ιιηο ξβτοηιοηαβο βί ιιηο βαίορβτο, 

Αά βιιτα ά'αηίηιβ βί αηβο ά'βηίταάα ββτί. βί ίηβ. νίηο πιίβίαίί 200, (οτηιβηίο 

10 βί οβίο πιίβίαίί 3. 
54. β. ραρα Οίαηηί Ρ8ατα βί άά ίη ηοία οβίίατ Ια. βΑ. άί 8. 8ρβτίάοη 

άί τ. 8ΐια, (ιιοτί άβΙΙβ ηιητβ, Αα βήτα ά'αηίηιβ βί αηβο ά'βηίταάα ββτί. βί ιηβ. 

(οτπιβηίο ηιΪ8αταίβ 3 βί ΙίνβΙΙο ρβτρβίιιο ρβτρ. 25. 

55. β. ίΐ Ββν. Ραίβτα Βαηίβί ΒοάοβΙί, βοηιπιοταηίβ ηβΐ ηιοηαβίβτίο άί 

ΟΑτΐ808ρίβίοίί88α βί άά ίη ηοία Αανατ Ια βιιτα άί αηίπιβ άί ο βαίοξβιί βί 

ιιηο ξβτοιηοηαβο βί Αά ίηίταάα ββτί. βί ίηβ. οβίο ιηίείαίί 15 βί (οτηιβηίο 

πιί$ιιταάβ 25. 
56. β. ίΐ Ββν. ξβτοιηοηαβο ΟαΙίηίβο ΜβΙΪ88ΐιτ£0, ρα,ίτοηο βί οβίίαίοτ 

άβΙΙα βΑ. άί 8. Ζιιαηηβ Βαίίί$ία βί άα ίη ηοία Αανβτ Ια βιιτα άί άηο βαίο^βτί, 

ιιηο ξβτοηιοηαβΑο βί άιιο άίαβοηί βί Αά ά'βηίταάα ββτί. βί ίηβ. ρβτρ. 50. 

57. Ιίβιη άίββ Αανβτ ιιη αΐίτα βΑ. άί ΟΑτίεΐο άβ ΖαηβατβΙίο βί Αά ά βηίταάα 

ββτί. βί ίηβ. (οηηβηίο ηιίειιτί 25 βί ΙίνβΙΙο ρβτρβίιιο (οτπιβηίο ηιΪ8ΐιτί 8. 

58. β. ίΐ Ββν. Ρτοίοραρα Βοη Βίπιίίτί 8βοτάίΙί βί άά ίη ηοία οβίίατ άί 

8ΐια τ. Ια βΑίβ8α άβΙΙα Μαάοηηα άίΒβηίβτ, Αά βιιτα ά'αηίηιβ βί αηβο ά'βηίταάα 

ββτί. οβίο }ηί8ίαίί 9, ιιη ΙίνβΙΙο ρβτρ. 289βί αηβο ά'βηίταάα ββτίΑηβ. ρβτρ. 350. 

59. β. ξβτοηιοηαβο Εαιιτβηίίο ΟαντίΙί, ίΐ φιιαίβ άίββ οβίίατ ίΐ ηιοηαβίβτ ίο 

άί 8. Οαίβτίηα ηβΐ βί. Νβτοβαηι άβ τ. άβ βΑα ΟαναΙατο βί Αά βιιτα ά'αηίιηβ 

βί ά'βηίταάβ ββτί. βί ίηβ. ρβτρ. 2.000. 

60. Ιίβηι Αά ιιη ιηβίοβΑίο βοη ιιηα βΑ. αρτβ880 ίΐ 8ΐιάβίίο ηιοηα8ίβτίο 

βΑίαηιαία 8. Μανία Εΐβιΐ88α βί β 8θίίορο8ίο ηβί πιβάββίτηο ιηοηα8ίβτίο. 

61. Ιίβηι. ιιη αϊίτα βΑ. βΑίαιηαία Αξίιιβ 8αταηάα 8θϋορο8ίο ίη ειιάβίίο 

πιοηα8ίβτίο 8βηζα ίηίταάα αίβιιηα. 
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62. β. ραρα Λ ίΗαηαεείο νΐαβίο, άα ςαβ8ία βίίίά, βί άά ιη ηοία Ηανβτ 
άι ειια τ. βί ο{βίίατ Ια βΗ. άί 8. Ζιιαηηβ ΤΗβοΙο§ο. ίη (ΐηβεία. βίίίά, Ηά βιιτα 
ά'αηύηβ βί αηβο ά'βηίταάα ββτί. βί ίηβ. Ιίτβ 200 βί ΙίνβΙΙο ρβτρβίιιο {οηηβηΐο 
τηίεητί ίνβ βί ο§Ιΐο ιηί8ΐαίί ίτβ. 

6υ. β. ίί εαάβίίο ραρα V Ιο8ίο βί άϊββ ο{βίίατ Ια βΗ. άί 8. ΑροείοΙί, 
(ιιοή άβΐίβ ηιητί, άί τ. ειια, βί Ηά ίηίταάα ββτί. βί ίηβ. ρβτρ. 60. 

64. Ιίβτγι άιββ Ηανβτ ίηείβτηβ βοη Ι)οίί. Χβηο VΙαείο ειιο ΗατΗα ηβΐ Ιοβο 
άί Οανιιεεί άβΙΙα 8ιιάα ιιη'αΐίτα βΗ. άί 8. Ζυ,αηηβ Βοββαάοτο βί Ηά ηοη 
βηίταάα ββτί. πια ίηβ. ρβτρ. 100. 

65. ρ. Οβτοπιοηαβο Εβίτηίο 8ητίάί άαΐ βί Μηιηβε οβιίαΐοτ άβΙΙα βΗ. 

άί 8. ΒίΗβταί ίη άβίίο βί. άβ τ. άβ ΜαηοΙί ΜβεεατρΙίο βί Ηά βήτα ά'αηίτηβ 
βί ά ίηίταάα ββτί. βί ίηβ. νίηο /ηΪ8ίαίι 20 βί οξΐίο τηΪ8ίαίί 40. 

66. β. ζβτοτηοηαβο Ατοϊορα άαϊ βί Αηβτοβιιηι οβίίαίοτ άβΙΙα βΗ. άί 
8. Ζοτζί ίη άβίίο βί. άβ τ. άβΐ 8ίρηοτ ΗβτηαηιιβΙ Μοτηιοτί βί Ηά βήτα άί 
αηίτη.β βί αηβο $ ίηίταάα ββτί. βί ίηβ. ο§Ιίο ηά$ίαύ 20. Ιίβηι Ηά βηίταάα 
ββτί. οξΐίο τηΐείαίι 7 βί {'οτηιβηίο τηίεατί 11. 

67. £. Μαβατίο ξβτοτηοηαβο ϋιιζζιιρίίαηο βί άά ίη ηοία οφ,ίίατ Ια βΗ. 

άί 8ηα τ. βΗίατηαία 8. Ζοτζί ηβί βί. Οαηρα βί Ηά ά'ίηίταάα ββτί. βί ίηβ. οτζο 
τηίειιταάβ 15 8βηζα βιιτα ά'αηίτηβ. 

68. 6. ραρα 3ίβ{αηίη V βτξαίβιιτίίί άαϊ βί. Οατίρα βί άά ίη ηοία οβϋίατ 
άί ειια τ. Ια βΗ. άί 8. Οβοτξίο βΗα V βτραίβιιτίΐί βί Ηά βιιτα ά'αηίτηβ βί αηβο 
ά'βηίταάα ββτί. βί ίηβ. ορίίο ηιΪ8ίαίί 15. 

69. Ιίβηι άά ίη ηοία ο{βίίατ Ια βΗ. άί 8. Οβταεείηιο 8βηζα βιιτα ά'αηίτηβ 
βί αΐβιιηα ίηίταάα. 

Α άι 23 άβίίο. 

70. β. ίί Ββν. ρβτοτηοηαβο Ατ8βηίο Βαρβεατο βοιηηιοταηίβ ηβί τηοηα- 

8ίβι ίο άί 8ΐια τ. ίηίίίοΐαίο άβ Μαάοηηα άβ ΡΙαίιί βί άίββ Ηανβτ βιιτ α ά'αηίτηβ 
βί ά'βηίταάα ββτί. βί ίηβ. ίτα {οηηβηΐο τηίειιταάβ 25, οξΐίο τηί8ΐαίί 3, ιίβηι 
άβ ΙίνβΙΙο ρβτρβίιιο ρβτρ. 60. 

71. ο. ραρα ΝίβοΙό Μαη§αηατί άαϊ βί Οατίρα βί άά ίη ηοία οβίίατ 
άί 8ΐια τ. Ια βΗ. άί 8. ΝίβοΙο ίη άβίίο βί. βί Ηά βιιτα άάαηίηιβ βί αηβο ά"*βηίταάα 
ββτί. βί ίηβ. ο§Ιίο ΜΪ8ίαίί 20 βί {οττηβηίο 15. 

72. β. ξβτοιηοηαβο Νεο{ίίο ΡβΙτορηίο βοηιηιοταηίβ ηβί ηιοηα8ίβτίο 
άί τ. 8ηα άί 8. Οηο{τίο, 8ίαβτοίίτί, 8ίί ΜβΙβ§Ηα, βί Ηα βιιτα ά'αηίηιβ βί αηβο 
άί άιιο βαίοξβτί βί Ηά βηίταάα ββτί. βί ίηβ. ρβτρ. 150. 

73. β. ίί Ββν. ΑΗΗαίβ άβΐ νβηβταΟίΙβ βοηνβηίο άί 8. Βα^βξΙίο^ {ιιοτί άί 
(}ΐιβ8ίβ ηιιιτβ, βί Ηά βήτα άί 15 βαίοξβτί βί αηβο ά'βηίταάα ββτί. βί ίηβ. ρβτρ. 150. 

74. Iίβτη άά ίη ηοία β88βτ 8οΙίορο8ία ηβί 8ΐιάβίίο ηιοηο8ίβτίο Ια Μαάοηηα, 

βΗίατηαία, 8ία Ροίίείίτξία, <5\ Ζοτζί άβ ΡτββΗίάΗία βί 8. ΡαηΐαΙβο άί Αβτοίβτο, 
8βηζα αΐβαηα βηίταάα ηβ βιιτα ά'αηίτηβ. 

75. β. ββτοηιοηαβο Οβταεείηιο ΌανίίΗί, βοηιηιοταηίβ ηβί τηοηαείβτίο 
άί 8. Βίαείο άβ τα§§ίοη άβ βΗα Μιιάαζζο, Ηά βιιτα άί αηίτηβ βί ά βηίταάα 

ββτί. βί ίηβ. ρβτρ. 250. 
76. β. ραρα ΡαιιΙο 8ίιιηί άαϊ βί. ΒαΙαία βί άά ίη ηοία ο{βίιατ Ια βΗ. 

άί 8ΐια τ. άί Οτίείο 8αίναίοτ βί Ηά βήτα άι αηίηιβ βί αηβο ά'βηίταάα ββτί. βί 

ίηβ. ο%Ιίο τηί8ίαίί 10 βί νίηο τηΐείαίι 100. 
77. β. ραρα Οίαηηί Μα^ηαίί ο{β,ίίαίοτ άβΙΙα βΗ. άί 8. Υβηβταηάα ηβί 

βί. ΡΙαίαηβα βί Ηά βήτα άά αηίτηβ βί αηβο $ ίηίταάα ββτί. βί ίηβ. ρβτρ. 100. 

78. Ιίβιη άά ίη ηοία οβίίατ άβ τ. ειια Ιβ βΗ. άί 8. Υβηβταηάα, ίη β}ΐιβεία 
βίίίά, Ηά βήτα άί αηίτηβ βί αηβο ά'βηίταάα ββτί. βί ιηβ. ρβτρ. 300. 

79. β. ραρα Μί^ΗβΙι 8ίιιηί άαϊ βί. ΒαΙαία βί άά ίη ηοία ο{{ίΐίατ άΪ8ΐια 
τ. Ια βΗ. άί 8. ΝίβοΙό ίη άβίίο βί. βί Ηά βιιτα, άί ατηίιηβ βί αηβο ά’βηίταάα. 

ββτί. βί ίηββτί. ρβτρ. 50. 
80. β. ραρα Οίαηηί ΟΗαηοξβηηί άαϊ άβίίο βί. ΟαΙαία βί άά ίη ηοία 

ο{βίίατ άί 8ΐια τ. ίη άβίίο βί. 8. Ζιιαηηβ ΤΗβοΙο^ο βί Ηά βιιτα άί αηίηιβ βί 

αηβο ά'βηίταάα ββτί. βί ίηβ. ρβτρ. 25. 

Α άι 24 άβίίο. 

81. β. ξβτοτηοηαβο Οβτβτηία ΟιιίίαξΙιαηο οΙβίίαίοτ άβΙΙα βΗ. άί 8. 

ΜίβΗβΙ Ατβαη§βΙο άί τ. 8ΐια αρτβεεο ίί βί. Μιιτ§ηβ8 βί Ηά βιιτα άί αηίτηβ βί 
αηβο ά'ίηίταάα ββτί. βί ίηβ. οτζο ηιίειιταάβ άιιο βί νίηο ηιίείαΐί ίτβ. 

82. β. ξβτοηιοηαβο ΑϊΗαηαβείο Μοηονα88ίοίί βί άά ίη ηοία ο{βίίατ 
Ια βΗ. άί 8. Αρο8ίοΙί, ηβί Ιοβο 8ία Εαηξά άβ τ. άβ βΗα Μοτξαηίβ βί Ηά ίηίταάα 
{βτηια άβ ΙίνβΙΙο ρβτρ. 78 βί ο$Ιίο τηίβίαίί οίίο. 

83. β. ίί ΝοΗϊΙβ 8ί%ηοτ Ειιοα ΖαηβατοΙ Μοτ§αηίβ βί άά ίη ηοία Ηανβτ 
άί ειια τ. Ια βΗ. άί 8. Όβτηβίτίο αρτβεβο ίί βί ΟαΙαία 8βηζα αϊβιιηο ρτβίβ 
ηβ βιιτα άί αηίτηβ, 8θΙα βηίταάα ββτί. βί ίηβ. νίηο τηίείαίί 40. 

84. β. Όοίί. ΤΗοηιαεο Οαίαηι βί άά ίη ηοία Ηανβτ άί 8ΐια τ. Ια βΗ. άί 
8. ΝίβοΙό ροεία ηβί βί. 8βηίβΙΙοηα Οοτηατο, Ια $ηαΙ Βαίίτονα ββηζα ρτβίβ, 
?ηα Ηα βιιτα ά'αηίτηβ βί ά'βηίταάα ββτί. βί ίηβ. νίηο ηιίβίαίί 20 βί {οηηβηΐο 3. 

85. β. ραρα ΝίβοΙό Βοβο, άα φιιβ$ία βίίίά, βί άά ίη ηοία ο{βίίατ άί ειια 
τ. Ια βΗ. άί 8. ΡαηίαΙό, ίη ςιιβεία βίίίά, βί Ηά βιιτα άί αηίτηβ βί Ηά ά'ίηίταάα 
άαΙΙβ βίβτηοείηβ άί ειιοί ρατοβΗίαηί ρβτρ. 20 ίηββτίί βί άί ββτίο άβ ΙίνβΙΙι άί 

τ. άβ 8ΐια βΗ. ρβτρ. 70 βί 2 τηίειιτί ά'ο§Ιίο. 
86. Ιίβηι άά ίη ηοία ηη αΐίτα βΗ. 8. Ματίηα άί ειια τ. εβηζα βιιτα άί 

αηίηιβ, Ηά ηηο ρβζζο άί ίβττβηο άί τηίειιταάβ 6 ίηβίτβα βί βοη %ιιβΙΙο νίνβ 
ηηο βαίοξβτο βΗβ ίη β8$ο τηοηαείβτίο βοηιιηοτα. 

87. β. ραρα Βίαηηί Μα^ηαίί, άα βραβεία βίίίά βί ά,ά ιη ηοία ιιηο $ηο 
τηοηαείβτίο ροείο ηβίβΙ[.] Ιηοβο [.] εβηζα βιιτα άί αηίτηβ βί αίβιιηβ 

ίηίταάα νοβαίο 3. Ζιιαηηβ Ρτοάτοτηο. 
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88. β. ραρα ΜαηοΙί 8ίβ[αηβΙο άαί βί. ΟαΙαΙα βί άά ίη ηοία ιιηα βΗ. 

νοβαία ία Μαάοηηα άί τ. άβ [.] 3ίβ[αηβΙο, βοη βιιτα άί αηίιηβ βί ΐιά ίηΐταάα 
άβΙΙα βίβπιοήηα άί ειιοί ρατοβΗίαηί ρβτρ. 50, ιιη αηηο βοη ΓαΙίτο βί ηοη 
αϊίτο. 

89. β. ραρα ΜαηοΙί 3ίβ(αηβΙο βί άά ίη ηοία ιιηα βΗ. νοβαία 8. Οτοββ 
ροεία ηβΐ βί Vάτίρβίτο άί τ. άβΐ 8ίξηοτ ΟβτοΙατηο ΟαναΙα βί άα Ιιιί οβιίίαία, 

βοη βήτα άί αηίιηβ βί Ηά άΗηίταάα άαΙΙα βίβηιοβίηα άί 8υοί ρατοβΗίαηί 
ρβτρ. 10. 

90. β. ραρα Οίοτξί ΟΗατβΗία άαί βί. 8. Ματίηα βί άά ίη ηοία οβιίατ 
Ια βΗ. άί 8. Μαηηα, ίη άβίίο βί., άβ τ. βρίεβοραΐβ βί Ιιά βήτα άί αηίιηβ βί 
άΗηίταάα ββτί. βί ίηβ. ρβτρβτί 30. 

91. β. ραρα 8ίαιηαύ Ραρα άαί βί. ΒταβΗίαηά βί άά ίη ηοία ο’βίίατ 
Ια βΐι. άί 8ΐια τ. βΗίατηαία 8. Ζοτζί βί Ιιά βήτα ά"1 αηίτηβ βί άΗηίταάβ ββτί. βί 
ίηβ. ρβτρ. 30. 

92. β. ραρα ΤΗβοάοηη Ραρα άαί βί. ΒταβΗίαηά βί άά ίη ηοία ο^ΐίατ 
Ια βΗ. άί 8. ΜίβΗβΙ ΑτβαηρβΙο άβ τ. άβί Οαηοηίβαίο βί Ηά βήτα άί αηίιηβ βί 
άΗηίταάα ββτί. βί ίηβ. ρβτρ. 30. 

93. ϊίβηι άά ίη ηοία οβίίίατ Ια βΗ. άί 8. ΕΙία αρτββεο ίΐ βί. Ο Ηίτίοτηαάο 
άβ τ. βοηιβ άί 8ορτα 8βηζα ίηΐταάα ηβ βιιτα ά'1 αηίτηβ. 

94. Ιίβϊη οβιΐία Ια.: βΗ. άί 8. Οτοββ ηβΐ βί. Αρια άβ τ. βΗα ΟαΙα/αίί βί 
Ηά βήτα άί αηίιηβ τηα εβηζα ίηΐταάα αίβηηα. 

95. β. ρβτοιηοηαβο ΟαΙττίβΙ ΜβΙίεβητρο βί άά ίη ηοία οβΐίατ Ια βΗ. 

άί Οτιΐ88ίίΪ88θ ηβΐ Ιοβο άί 8αάα άβ τ. άβί Βοϋ. Οβηαίί βί Ηά βήτα άί ιιηο 
βαίορβτο βί αηβο άΗηίταάα ββτί. βί ίηβ. ορίίο τηίείαύ 20 βί νίτιο 100 βί (οτ- 
τηβηίο 12. 

96. ϊίβηι άά ίη ηοία ο(βίίατ ηβΐ βί. Οίβαϊατρία Ια βΗ. άί 8. ΡαηίαΙβο 
άβ τ. άβ Μί88βτ Οοηείαηίίη ΝίβοΙίη βί Ηά ίηΐταάα ββτί. βί ίηβ. ρβτρ. 30 

8βηζα βήτα άί αηίιηβ. 
97. β. βαίορβτο ΡαρΗηηιίο ΒηβΗί άαί βί. ΡΙαίαηβα ΑΙζαίίηα ραίτοηο 

άβΙΙα βΗ. άί 8. ΒίΗβταΙ ίη άβίίο βί. ηβϊία βριαΐ ο^ίίία ραρα Νίβοίό Μιιάαζζο, 
Ηά βήτα άί αηίτηβ βί αηβο άΗηίταάα ββτί. βί ίηβ. ρβτρ. 50. 

98. β. ραρα Οίοτρί Οορβο άαί βί. ΟαβίτίίορΗοτί ΡβτνορΙία βί άά ίη 
ηοία Ηανατ βί ο/βήατ άί $ιια τ. ίη άβίίο βί. Ια βΗ. άί 8. Οβοτρίο βί Ηά βήτα 
ά'αηίτηβ βί αηβο άΗηίταάα ίηβ. βί ββτί. ρβτρ. 100. 

99. ϊίβηι άά ίη ηοία οϋίΐίατ Ια βΗ. άί 8. Ζιιαηηβ Βαίίί8ία αρτβ880 ίη 
άβίίο βί. βί Ηά βήτα άΗιηίτηβ βί αηβο άΗηίταάα ββτί. βί ίηβ. ρβτρ. 100. 

100. β. ρβτοτηοηαβο Μαίίβο 8βοτάίΙί βοηιιηοταηίβ ηβΐ τηοηαείβτίο άί 
8αηία Μοηί ηβΐ βί. Μιιτρηββ ίΐ ρααΐβ άά ίη ηοία Ηανατ ίη άβίίο τηοηα8ίβτίο 
βαίορβτί οίίο βί Ηά βήτα άί αηίιηβ βί αηβο άΗηίταάα ββτί. βί ίηβ. ρβτρβτί 1.000. 

101. β. ρβτοτηοηαβο Μβίίοάίο 8βτνο βοηιηιοταηίβ ηβΐ τηοηαείβτίο άί 
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Οβοτρίο ηβΐ βί. ΟαΙαΙα άβ τ. άβ βΗα ΟαναΙα βί άίββ Ηανάτ ηβΐ ειιάβίίο ηιο- 

ηα8ίβτίο βαίορβτί 4 βί άΗηίταάβ ββτί. βί ιηβ. ίτα ίΐ βιιάβίίο τηοηαείβτίο βί Ια 

βΗ. άί 8. Βοηιαηο ρβτρβτί 1.000. 
102. β. Οίαηηί Μαχίηιο άαί βί. ντΪ88Ϊ βί άά ίη ηοία οβίίίατ Ια βΗ. άί 

8. Νίβοίό ίη άβίίο βί. άβ τ. άβ Μαάοηηα ΜηΙβίβηα βί Ηά βήτα ά'αηίτηβ βί 

άΗηίταάβ ββτί. βί ίηβ. ρβτρ. 30. 
103. ϊίβηι οβιίία Ια βΗ. άί 8. Ζιιαηηβ ίη άβίίο βί άβ τ. άβ ΟοηάοΙβο 

8βηζα αίβηηα ίηΐταάα. 
104. β. ραρα Νίβοίό Μαάαζζο άαί βί. Οβταηί βί άά ίη ηοία οβίίατ Ια 

βΗ. άί 8. Ματία ίη άβίίο βί. άβ τ. άβ βΗα ΒιιβαβΗί βί Ηά βήτα $ αηίτηβ βί 

άΗηίταάα ββτί. βί ίηβ. ρβτρ. 30. - 
105. β. ραρα Οίαβοτηο Οαηιβ$$α άαί βί. ΒιιίταβΗί βί άά ίη ηοία ο/βίίατ 

Ια βΗ. άί 8. Ματία ίη άβίίο βί. άβ τ. 8ΐια βί Ηα βήτα ά'αηίτηβ βί άΗηίταάα 

ββτί. βί ίηβ. ρβτρ. 50. 
106. β. ρβτοτηοηαβο Ββηβάβίίο ΖαηβατοΙ βοτητηοτατιίβ ηβϊ τηοηαβίβτ ίο 

άβΙΙα Μαάοηηα Οάίρίίτία άί Οορηά. (διαγεγραμμένον). 

Α άϊ 25 άβίίο. 

Ί07. β. ρβτοτηοηαβο ΤΗβο^αηί ΟαΙορβτβα βοτητηοτατιίβ ηβϊ ηιοηαοίβτίο 
άί 8. Ώβηιβίτίο ηβϊ βί. Ρίτρο ΡΙαίαηβα άβ τ. άβ βΗα ΟαΙΙαηο βί Ηά βιιτα άί 
αηίτηβ βί αηβο άΗηίταάα ββτί. βί ίηβ. £οττηβηίο τηίειιτί 15 βί ορίίο τηίείαίί 3. 

108. β. ραρα ΜαηοΙί ΟΗατβΗία άαί βί. ΡΙαίαρηά βί άά ίη ηοία ο^βίίατ 
ίη άβίίο βί. Ια. βΗ. άι 8. Αηίοηίο άβ τ. άβΙΙί Οοτητηιιηί βί Ηα βιιτα ά αηίτηβ 

βί αηβο άΗηίταάα ββτί. βί ίηβ. ρβτρβτί 20. 
109. β. ραρα ΑίΗαηα$8ίο Ζατιιτηί άαί βί. Μοάΐιί βί άά ίη ηοία οΌιΙίαι 

Ια βΗ. άί 8. Ώβτηβίτίο ίη άβίίο βί. βί Ηά βήτα άί αηίτηβ βί άΗηίταάα ββτί. βί 

ίηββτί. ρβτρ. 80. 
110. β. ραρα ΜαηοΙί Μαχίηιο άαί βί. ντΪ88Ϊ βί άά ίη ηοία ο^βίίατ 

Ια βΗ. άβΙΙα Μαάοηηα ίη άβίίο βί άβ τ. άβ άίνβτοί ΟαναΙατί βί Ηά βιιτα άί 
αηίτηβ βί αηβο άΗηίταάα ββτί. βί ίηββτί. ρβτρ. 30. 

111. ϊίβηι ο(βίία άβ τ. 8ΐια Ια βΗ. άί 8.. Αηίοηίο ίη άβίίο βίβί Ηά βιιτα 
ά'αηίτηβ βί άΗηίταάα ββτί. βί ίηβ. ρβτρ. 35, ίίβτη ο(]άίία άβ τ. ειια Ια βΗ., άί 

3. Ρτοβορί εβηζα ίηΐταάα ηβ βιιτα άϊ αηίτηβ. 
112. β. ραρα ΟίοτρίΙά Οοτηίηαίο άαί βί αΐτατά Οηηιαίίαηί βί άά ίη 

ηοία οβιίίατ άβ τ. 8ΐια ίη άβίίο βί. Ια βΗ. άί 8. Ζιιαη ΒαΙίίεΙα βί Ηά βιιτα 
ά'αηίτηβ βί αηβο άΗηίταάα ββτί. βί ίηβ. ρβτρ. 20 ίηβίτβα. 

Α άι 26 άβίίο. 

113. ο. ραρα ΑΙίΗβηο ΟαΙίοΐί, άα ραβεία βίίίά, βί άά ίη ηοία ο-βίίατ 
Ια βΗ. ίηίίίοΐαία 8. Ματία Ττίτηατίίτο, βί Ηά βιιτα άί αηίτηβ βί άΗηίταάα 
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ββϊ'ί. ρβτρ. 300 ίηείτεα. Ιίβηι άβ ΙίνβΙΙο ρβτρβίιιο οξΐίο ιηίεΐαΐί 12 βί 
ρβτρ. 300. 

114. ε. ραρα Ββηιβίτίο 8εοτάίΙί, άα ςαβεία είίίά, βί άά ίη ηοία οφ,ίίατ 
Ια εΗ. άί 8. Ώβτηβίτίο βί Ηά εητα ά'αηίτηβ βί ά'ίηίταάα εβτί. εί ίηε. ρετρ. 600. 

115. Ιίβηι Ια εΗ. άί 8. Ετίηί, ΐη φιβ8ία είίίά, βί Ηά εητα ά'αηίτηβ βί 
αηβο ά'βηίταάα εβτί. βί ίηε. ρετρ. 500. 

116. ε. ραρα. Ββηιβίτίο ΟαΙιιάΙιίε, άα ς. είϋά, εί άά ίη ηοία οβϋίατ 
άβ τ. εηα Ια εΗ. άβΙΙα Μαάοηηα άί 8. Ραεείοη εί Ηά εητα άί αηίηιε βί αηεο 
ά'ίηίταάα εβη. βί ίηε. ρετρ. 200. 

117. Ιίβηι άά ίη ηοία οβιίίατ ηβΐ Ιοεο άβ 8ηάα άβ τ. ειια Ια εΐι. άί 8. 

ΤΗηίίά βί Ηά εητα ά'αηίτηβ βί αηεο ά'βηίταάα εβτί. βί ίηε. ρετρ. 300. 

118. ε. ραρα Αηίοηίο Βα$α, άα είίίά, εί άά ίη ηοία οβίύατ άί 8ΐια 
ίη <7- είίίά, Ια εΗ. άί Οτηείβ88θ βί Ηά ειιτα άί αηίτηβ βί αηεο ά'ίηίταάα 

εβτί. βί ίηεβνί. ρετρ. 500. 

119. ε. ραρα Οίαηηί Ριιίαείιί, άα ?. είϋά, βί άά ίη ηοία οβϊίίατ άβ τ. 

8αα· Ια 8. Μανία ΟάίξίίΗα, 8 ίο η ΑηβτηοτηίΙο, βί Ηά εητα ά'αηίτηβ εί αηεο 
ά'βηίταάα εεΗ. βί ίηε. ρβτρ. 700. 

120. ε. ραρα Αηάτβα Οεΐανηηο άαί εί. ΟΗίΠοηιαάο βί άά ίη ηοία οβίίατ 
Ια εΗ. άί 8. Ζηαηηβ ΟαΙίνίίί άβ τ. άεί Οαηοηίεαίο εί Ηά ειιτα άί αηίηιε βί 
αηεο ά'βηίταάα εβΓί. βί ίηε. ρετρ. 50. 

121. ε. ιί Ββν. 8ίξηοτ Οβτβτηχα ΟαΙα{αίί, ίεοηοηιο ηβΐ ιηοηαδίεΗο 
άί 8. Ζηαηηβ άί 8ίίΙο, άβ τ. άβ 8. Ζηαηηβ Εναη%βΙΪ8ία άί Ραίίηο, βί άά 
ίη ηοία Ηανβτ ά'ίηίταάα άβ άβίίο ιηοηαβίεήο βί άβ 8ηβ ρο88β88ίοηί εβΓί. βί 
ίηε. ο§ηί αηηο (οηηβηίο τηΪ8ΐιτί 3.000, τηεάβείηιατηβτιΐβ ορίίο, ηηο αηηο 
εοη ΓαΙίτο, τηίείαίί 500, νίηο Ηοίίβ 20 βί ρβτ ρα8βοΙο ρετρ. 150 αΙΓαηηο βί 
Ηά ειιτα άί άηο εαίοξβτί. 

122. ε. ίί Ηβη. ρετοηιοηαεο 8ί§ηοτ Ιβαεα ΥαΙβηίβ εοηιτηοταηΐβ ηβΐ 
τηοηαείβτίο άί 8. Ζηαηηβ Βοεεαάοτο, ηβΐ Ιοεο άί νάίβάίαηά, άβ γ. 8ηα βί 
Ηά εητα άί 3 εαίοξβνί βί Ηά ίηίταάα εβΓί. βί ίηε. ρετρ. 1.000. 

123. ε. ξβΓΟίηοηαεο Εαητβηάίο 8εοτάίΙί οβίΐίαίοτ άβΙΙα εΗ. άί 8. ζϊηαταη- 

ία, ηβΐ εί. ΝβΓοειιτη, άβ γ. άβ εΐια Μοτοιή, 8βηζα εητα ά'αηίηιε ηια Ηά ίηίταάα 
εεΗ. βί ίηε. ρετρ. 150. 

124. ε. ρβΓοηιοηαεο Ραίο8ίο Ρνίείάί εοηιτηοταηΐβ ηβΐ ιηοηα8ΐβΗο άί 
8. Αηηα, {ηοΗ άβΙΙβ ιηητβ, άβ γ. 8ΐια 8βηζα εητα άί αηίηιε ηια ίηίταάα εβΓί. 
βί ίηε. ρετρ. 50. 

125. ε. ξβΓοηιοηαεο Οβτβτηία Βοτηαηίίί βοηιηιοΓαηίβ ηβΐ ηιοηα8ίβνίο 
άί 8. ΤβοάοΓΟ ηβΐ εί. ΟαΙαία άβ γ. άβ τηοηείρηοτ Υβ8εονο 8βηζα ειιτα άί αηίτηβ 
ηια ίηίταάα εβΗ. βί ίηε. ρετρ. 50. Ιίβηι άά ίη ηοία οβίίαν Ια εΗ. άί 8. 

ΝίεοΙό, 8ίί ΝορΗίά, 8βηζα ηβ88ΐιη ιιίίΐβ. 
126. ε. ρβτοιηοηαεο Ιοαείιίιη Οατβζζοίίί εοτηηιοταηΐβ ηβΐ ηιοηαβίβτίο 
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άί 8. Ματία ηβΐ εί. ΟαΙαία, άβ γ. άβ εΗα άβ Ρατί8 βί Ηά ίηίταάα εβη. βί ίηε. 

ρετρ. 100, 8βηζα εητα άί αηίιηβ. 
127. ε. ραρα 8ίαιηαίί ΟΙαίτα άαί εί. Νβτοεητιι βί άά ίη ηοία οβίίίατ 

ίη άβίίο εί Ια εΗ. άβΙΙα Μαάοηηα βί Ηά εητα άί αηίτηβ βί αηεο ά'βηίταάα 

εβτί. βί ίηε. ρετρ. 60. 

Α άϊ 27 άβίίο. 

128. ε. ραρα Οίαηηί Οαναϊίο βί άα ίη ηοία ο^βΐίατ άβ τ. 8\ια, ίη ε^. 

είϋά, Ια εΗ. άί 8. Βα$βξΙίο βί Ηά εητα άί αηίτηβ βί αηεο ά'ίηίταάα εβτί. βί 

ίηε. ρβτρ. 30. 
129. ε. ραρα Οίαηηί Α§ΗΙαάί, άί ([. είϋά, βί άά ίη ηοία ο^-ίίατ άί ειια 

γ., ίη (ρ είϋά, Ια εΗ. άί 8. Ματία Οάί§ίΐτία ηβΙΙα Ροτία 8αΗΜοηβτα βί Ηά 
εητα ά'αηίτηβ βί ά'βηίταάα εβτί. βί ίηε. ρβτρ. 100. Ιίβτη άά ίη ηοία οφίιατ 
άί 8ΐια λ, {ιιοτί άβΙΙβ ιηητβ, Ια εΗ. άί 8. Εαηητίο, 8βηζα εητα ά'αηίτηα ηβ 

βηίταάα. 
Α άΧ 27 ΟίίοΗτβ 1637. 

130. ε. ραρα Ματεο 8εΙανο άαί εί. Ρίτρο Ρίία88οτηβηο βί άά ίη ηοία 
ηηα εΗ. Ια Μαάοηηα Υατάίαηί, ρο8ία ηβΐ Ιηοεο άί Υατάία άί τ. άβΐ ηοΗίΙβ 
8ίξηοτ Ρταηεβ8βο ΖαηεατοΙ βί άα β88ο ο^ίίαία, 8βηζα ειιτα ά αηίτηβ, βί άά 
ηηο ρβζζο άί ίβττβηο άβ ηιίβηταάβ 6 ίηείτεα βί 2 ρβζζί άί νί^τιβ, εΐιβ άα ψχβΧΙο 
ριιό Ηανατ ο°ηί αηηο αίτιο είτεα 60 τηΜαίί, βί εοη φχβΙΙο 8Ϊ εοη8β§ηί?εοηο 

Ιί εαίοββτί εΐιβ ίη β880 8'αίΙτοναηο. 
131. β. ραρα Οίαηηί νβτίξο άαί εί. Ρίτξο Ρ8ΐτοηβτο βί άά ίη ηοία 

ηηα 8ηα εΗ. άί 8. ΑροβίοΙί, εοη εητα άί αηίτηβ βί άά άί ίηίταάα εβτία αΐ ηηο 

αηηο εοη ΓαΙίτο άηεαίί 6 νβτιβΐι ιηείτεα. 
132. ε. ραρα Ματεο νβτί§ο βί άά ίη ηοία ηηα βηα εΗ. νοεαία Ια Μαάοηηα 

νΐαεΗβτοηίίί88α ρθ8ία ηβΐ εί. ΥΙαεΗβτοηίίί83α, εοη ειιτα ά'αηίτηβ βί Ηά 
ά' βηίταάα ιιη αηηο εοη ΓαΙίτο εβτί. βί ίηε. ρβτρ. 20. 

133. ε. ραρα Εοίίηο νβτί^ο βί άά ίη ηοία ηηα εΗ. οβΐίαΐα άα Ιηί, 
άί τ\ άβ Οίαηηί Είνίβτί εοη εητα ά'αηίτηβ 8βηζα αίεηηα ίηίταάα ηβ εβτία 

ηβ ίηεβτία. 
134. ε. ραρα ΜαηοΙί ΟαΙοββτβα άαί εί. Α^ηβίη βί άά ίη ηοία ηηα είι. 

ρο8ία ίη άβίίο εί. άί τ. άβΙΙί Οαναίίβνί, άα Ιηί ο^ΐία-Ια, νοεαία 3. Αηίοηίο, 

εοη εητα άί αηίτηβ βί Ηά ά'ίηίταάα ίηεβτί. άαΙΙί ειιοί ρατοεΗίαηί ρβτρ. 30 

ίηείτεα ο§ηί αηηο. 
135. ε. ραρα ΜβΙβίίο 0ο88ίτα άαί εί. 8εοηϊ8θ βί άα ίη ηοία ηηα εΗ. 

νοεαία Ια Μαάοηηα ροβία ίη άβίίο εί. άί 8ηα τ. εοη ειιτα ά'αηίτηβ βί Ηά 

ά'ίηίταάα. ίηε. ρβτρ. 15 αΙΓαηηο. 
136. ε. ίί Ββν. ραρα 3ί{*ηοτ ΜατεοΙβο νΐαείο βί άά ίη ηοία ηηα εΗ. 

ρο8ία ίη ς. είϋά ηοτηίηαία ίί ΟΗτίβίο ίη Εηίηι εοη εητα ά'αηίτηβ βί Ηά 

( 
» 
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άΗήίταάα ίηβ. άαΙΙΪ ειιοτ ρατοβΚίαηί ρβΓρ. 10 ηη αηηο βοη ΓαΙίτο βί άί 
ββτία άί ΙίνβΙΗ ρβτρ. 16 αΙΓαηηο. 

- Α άι 28 άβίίο. 

137. ο. ΪΙ Ββν. Ββηβάβίίο ΖαηβατοΙ, αΚΚαίβ άβΐ τηοηαείβτίο άβΙΙα Μαάοη- 

ηα ΟάίξίίΗα άί Οοξηά, ή ίτονα Κάνετε ρβτ ί $ηοί ηιβίοείιί αΐΐτε 3 εΐι. ρίεεοΐβ 
Γαηα βΚίατηαία 8. Αηίοηίο άί ΑξτοΙβα, Γαΐΐτα 8. Ετίηί εΐ ΓαΙίτα 8. Αηίοηίο 
άί Οοξηίά βί Καηηο ά'βηίταάα ββτί. βί ίηβ. ρβτρ. 3.500 βί εοηο βαίοξβτί βΚβ 
νίνοηο ίη ββηοΚίο ηητηετο 22 οΐίτα Ιί άηο βαίοξβτί βί ίΐ Ιοτο ροτίίοηβ. 

138. ί. ραρα Οίαηηί νΐαίοριύο οβΐίαίοτ άβΙΙα βΚ. άί 8. Οίαβοτη.ο άί τ. 

811(1, ίη ρ βίίίά, βί Κά βιιτα ά (ΐηίτηβ βί αηβο ά^ ίηίταάα ββτί. βί ίηβ. ρβτρ. 150, 

139. β. ραρα ΒΚατηίαηο ΡαεετιΙά βί ραρα ΜαηοΙί Ραεειιίά βί άαηηο 
ίη ?ιοία άηο ΙοτοβΚ: Γηηα νοβαία 8. Αηατξίτί βί ΓαΙίτα 8. 8ανα άί Ιοτο 
ρτορΗα τ. ρο8ίβ ίη β[. βίίία βοη βιιτα άί αηίτηβ βί Κά ά'ίηίταάα ββτί. Ια βΚ. 

άί 8. Αηατξίτί άί ΙίνβΙΗ ρβτρ. 1000 ίηβίτβα βί ΓαΙίτα ηοη Κά ηβεεηηα ίη- 
ίταάα ββτία, β08α. ίηβ. 8θΙο ρβτρ. 10 άΓαηηο. 

140. -ο. 8ί°ηοτ ΒϊτίΙο Ροφό ΜαβΚβτα ραίτοη άβΙΙα βΚ. άί Μαάοηηα 
Μβ88θ8ροτίίΪ88α οφΐαία άα ραρα Βηίξί Οροτρβτί βοη βιιτα άί αηίτηβ βί 
Κά ά'βηίταάα βοεί ββτί. βί ίηβ. ηη αηηο βοη ΓαΙίτο ρβτρ. 500 ίηβίτβα. 

141. /ίβτη άά ίη τιοΐα ηη αΐίτα βΚ. άί 8ΐια τ. νοβαία 8. ΑροείοΙί, ροεία 
ίη <7* βίίία, οφιαία άα ραρα ΜαηοΙί 8βοτάίΙί βοη βήτα άΓ αηίτηβ βί ριιό 
Κανβτ ά'ίηίταάα άβΐίί $ηοί ρατοβΚίαηί ρβτρ. 50 ηη αηηο βοη ΓαΙίτο. 

■ -152. ο. ραρα Βοηείαηύη ΤτοξΚαΙο άαί βί. ΒΚβταίίάβα βί άά ίη ιιοία 
οφίατ. ίη άβίίο βί. Ια βΚ. άί 8. Ζιιαηηβ ΒαΙίίεΙα βί Κά βήτα άί αηίτηβ βί 
ά'βηίταάα ββτί. βί ίηβ. ρβτρ. 50. 

143. Ιίβτη άά ίη ηοία οφίατ Ια βΚ. άί 8. ΝίβοΙό ηεί βί. Νβτοβητιι 
άβ τ. άβΙΙα βητία βί Κά & βηίταάα ββτί. βί ίηβ. ρβτρ. 20 βί Κά αηβο βήτα άί 
αηίτηβ. 

144. β. ραρα.Οβοτξί ΡεφΙί άαί βί. Ρίτηηί ΒΚβταίίάβα βί άά ίη ηοία 
οφίατ Ια βΚ. άί Βΐιπιεεφεο ίη άβίίο βί. άβ τ. άε βΚα Βατοζζί, βί Κά βιιτα 
άί αηίτηβ εί αηβο ά’βηΐταάα ββτί. βί ίηβ. ρβτρ. 30. 

145. β. ραρα Ζοτζί Βηταηάο άαί βί. Ιιηιηί ΒΚβταίίάβα βί άά ίη ηοία 
οψιίατ Ια βΚ. άί 8. V βτιβταηάα ηβΐ βί. Αιίξηεία άβ τ. άβ Ρταηββεβο Βοηάο- 

ξίαηηί βί Κά βήτα άί αηίτηβ βί αηβο άίβηίταάβ ββτί. βί ίηβ. ρβτρ. 10. 

146. β. ραρα ΜαηοΙί Βαττιίεεα άαί βί. Είτηηί ΒΚβταίίάβα βί άά ίη 
ηοία οφίίατ Ια βΚ. άβΙΙα Μαάοηηα ίη άβίίο βί. άβ τ. άβ βΚα Αηβίοζα βί Κά 
βιιτα άί αηίτηβ βί αηβο ά'ίηίταάα ββτί. βί ίηβ. ρβτρ. 30. 

147. β. ξβτοπιοηαβο Νφ ΡαρΚί βοτηιηοταηίβ ηεί τηοηαείβτίο άί 8. 

Ζηαηηβ, είο 8βΙανορηΙο, αρρτβ880 ηβί βί. ΒΙαάβεεο άβ τ. άβ Ββν, Ρτοΐοραρα 
βί Κά βιιτα άί 4 βαίοξβτί βί αηβο ά’βηίταάα ββτί.. βί ίηβ. ρβτρ. 50. 
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148. ϊίβηι άά ίη ηοία οβίίίατ Ια βΚ. άί 8. Βοηείαηάίηο άβ Ρέιια εί 
Κά βιιτα άί αηίτηβ βί αηβο ά’βηίταάα ββτί. βί ίηβ. ρβτρ. 50. 

149. β. ΡατίΚβηίο ΡΙοτά ξβτοτηοηαβο βί άά ίη ηοία ιιηο $ιιο τηοηα8ΐβτίο 
νοβαίο 8. Ζοτζί ηβί βί. Νορίξία, 8ίο Τψό, άιειιατ. βί οφύαία άα ηηξβτο- 

,ηοηαοο οοη οητα ά’αηϊηιο οΐ Μ ά'ίηΐταάα οβΠ. οξηί αηηο /'οτηιοηΐο ηιίχητί 10. 

150. β. ραρα Βοηείαηύη Βη{ο άαί βί Βίβαίατία βί άά ίη ηοία ιιηα 8ΐια 
βΚ. ρο8ία ίη άβίίο βί. νοβαία ηοείτο 8αΙναίοτ βοη βιιτα ά\αηίιηβ βί Κά ά'ίηίταάα 
ββτία ρβτρ. 40 ίηβίτβα βί άαΙΙβ βΙβτηΌβίηβ άί 8ΐιοί ρατοβΚίαηί οξηί αηηο 

ίηββτία ρβτρ. 10 ίηβίτβα. 
151. Ιίβτη άά ίη ηοία ιιη αΐίτα βΚ. ίη άβίίο βί. νοβαία Ια Μαάοηηα βοη 

βιιτα άί αηίτηβ βί Κά άί βηίταάα ββτία άαΐίί 8ΐιοί ρατοβΚίαηί ρβτρ. 10 ατά αηηο 

βοη Γάϊίτο. ■ - 
152. β. ραρα ΜαηοΙί 8βοτάίΐί άαί βΐ. ναίοΐαβο βί άά ίτι ηοία .ηηά 'ειια 

βΚ. άί 8. Αρο8ίοΙί βοη ίηίταάα ίηβ. ρβτρ. 25 ιιη αηηο βοη ΓαΙίτο, ,ν, νν ·-. 
153. Ιίβτη άά ίη ηοία ιιη αΐίτα βΚ. νοβαία άί.Νοβίτο 8αΙναΙο_τ ρ08ία ηεί 

άβίίο βί. ηβί Ιηοβο νοβαίο ΒΙοιιΙίάΚίαηά βοη βιιτα Ραηίτηβ, ; ; 

Α άί 30 άβίίο. 

154. β. ραρα Οίαηηί Βατοβ,Ιί 4α %. βίίίά βί άά ίη ηοία οβιίίατ ίη φ 
βίίία Ια βΚ. άβΙΙα Μαάοηηα αρτβ880 ΓατββηαΙ άβ τ. άβ ραρα Ρβίτίάί βοη βιιτα 

ά’αηίτηβ βί αηβο ίηίταάα ββτί. βί ίηβ. ρβτρ. 300. 
155. β. ραρα Ριίίρρο ΒαΙοτηαίί άα βίίίά βί άά ίη ηοία ο^βίίατ ίη 

βίίίά άβ τ. 8ΐια ιιηα βΚ. άί 8. ΡαιιΙο βί Κά βιιτα άί αηίτηβ βί ά' ίηίταάα ββτί. 

βί ίηβ. ρβτρ. 200. 
156. β. ραρα Αηίοηίο ΡταάβΙο άα βίίίά βί άίββ ο^ίιατ Ια βΚ. άι Οτιι- 

βφβο, άί 3. Αηίοηίο βί 3. ΝίβοΙό, Καηηο βήτα άί αηίτηβ βί βηίταάα 

ίιιίίβ ίτβ ββτί. βί ίηβ. ρβτρ. 200. ■ < ·. 
157. β. ραρα Ββοτξίο Ριιτηί άαί βί ΒΚβτατηβα Αραηο βί άά ιη ηοία 

οφίατ ίη άβίίο βί. 3. άιιαηηβ Ρτβιηίΐα, βοη βιιτα ά'αηίτηβ βί ίηίταάα ββτί. 

εί ίηβ. ρβτρ. 50. 
158. β. §βτοηιοηαβο ΜβΙεήο Βατηοτό άβΐ τηοηα8ίβηο άι 8. Ραηάβ ηβί 

Ιοβο άί Β1αάί880, Κά βήτα άί αηίτηβ βί ίηίταάα ββτί. βί ίηβ. ρβτρ. 100. 

159. β. ραρα Ζαββατία Οαναία άαί βί. ΌβΙα88ίηβά βί άά ίη ηοία οβίίατ 
ίη άβίίο βί Ια. βΚ. άί 8. Οβοφο βοη βιιτα άί αηίτηβ βί ίηίταάα ββτί. - ίηβ. 

ρβτρ. 30. . „ . 
160. ραρα ΝίβοΙό, $ιιο ΙϊξΙίο, ηβί βί. ΒβΙα88ΐηβα άά ιη ηοία οβιίιατ 

Ια βΚ. άί 3. Ταχίατφί εβηζα βηίταάα αΐβιχηα ηβ βιιτα άΓ αηίτηβ. 
161. β. Οίαηηί ΟοφΙοηί, βαίοξβτο, βί άά ίη ηοία Ια βΚ. άί. 3. Αηίοηίο 

τηβίοβΚαίο τ. άβΐ τη[οηα8ίβτίο.....] Κά ιιηο βαίοξβτο, βιιτα Ραηίτηβ βί ίηίταάα 

ββτί. βί ίηβ. οξηί αηηο ρβτρ. 30. 
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162. ε. ραρα ΜίφβΙ ΕητηΪ8 άαΐ εί. Τ)ιετΪ8ο εί άά ίη ηοία Ια εΗ. άί 3. 
ΟίθΓ§ί οβΐίαία άαΐ ραρα ΙΙατίο Ειιτηί εοη βήτα ά'αηίηιε. 

163. ε. £βτοτηοηαεο 8ανα Εητηίε βΐ άά ίη ηοία άί 8ΐζα τ. ιιηα άι. άί 
8. Εαηετοτηεηί ηεί εί. Τίιεηεο, εοη εητα ά'αηίτηβ εί ίηίταάα εετί. - ίηε. 
0£ηί αηηο ρετρ. 15. 

164. ε. ραρα Μ ΐ£ΗεΙ Ε ητηΐ8 άαΐ εαβαί ΜαΙαχα εί άά ίη ηοία ιιηα εΐιίβεα 
νοεαία 8. Ζοτζί εοτηβ εητα άί αηίτηβ εί Μ άε ίηίταάα ο£ηί αηηο ρετρετί 
ίηείτεα 25. 

165. ε. ραρα Οίοτ£Ϊ ΟαραάΚοεΚί άάί εαχαί Οαίο ΟΙιετατηεα εί άά ίη 
ηοία ηηα εΚ. άί 8. Ζοτζί άε τα££Ϊοη άε ΝοΗΙβ 3ί§ηοτ Ζοτζί ΖαηεατοΙ 
οβιίίαία άα Ιηί εοη ειιτα άί αηίπιε. 

^ 1δ6\ €· ΡαΡα Ματεο ΟαραάΚοεΚί άαΐ εί ΟΚβταηιεα Οαίο εί άά ίη ηοία 
οβίίατ ηηα εΐι. άί 8. Ϋεηεταηάα ίη β83ο εί άε τ. άε ηοΜΙβ 8ίρηοτ Ζοτζί 
ΖαηεατοΙ εοη εητα ά’αηίηιε. 

167. ε. ραρα ΑΙβνίχο ΟαίεΙαηο εί άά ίη ηοία ηηα εΚ. ηεί Ιηοεο άεΐ 
ΟΙαάΐ88θ νοεαία 8. Ζηαηηε ΟοΙίνΐ88ί εί Ιιά άά ίηίταάα ο£ηί αηηο ρετρ. 50. 

168.. ε. ραρα ΌετηβίΗο Μαηηατα ραίτοηο εί οβίίαίοτ άεΐία εϊι. άί 8. 

Ζοτζί, εΐιίατηαίο Ρββηαίβτί, ίη ρ είίίά, εοη εητα άί αηίηιε εί ίηίταάα εετί. - 
ίηε. ρετρ. 700. 

Λ άί ρτίηιο Νονετηότε 1637. 

169. ο. ραρα Ζοτζί Ρείτίάί ρ είίίά εί άά ιη ηοία οβϋίατ άε τ. 8ηα Ια 
εΚ. άί 8. ΝιεοΙό άί 8αΜίοηβτα., εοη ειιτα άί αηίηιε εί ίηίταάα εετί. εί ίηε. 
ρετρ. 300. 

170. ϊίεηι άά ίη ηοία Ια εϊι, άί 3. ΕαΞατο, Ί'ηοτί άεΙΙε τηητε, άε τ. 8ηα 
εοη εητα άά αηίτηβ εί ίηίταάα εετί. εί ίηε. ρετρ. 30. 

ί/ί. Ιίειη Ια εϊι. άί 8. Αίΐιαηαβείο, (ηοτί α ΟΙαάεεεο, άε τ. 8ΐιά εεηζα 
εητα άί αηίηιε πια Ιιά ίηίταάα εετί. εί ίηε. ρετρετί 4. 

172. ε. εαίοββτο ΜεΙείίίο Εαταηάο εί άά ίη ηοία οβιίίατ ηηα εϊι. άί 8. 

Ζοι^ί άί Ματηίέε άι τ. άεΙΙί ηοόίΐί 8ί£ηοτί Ζαεεατία ΜοΙίη εί Βετηατάίη 
\ ετ£αηο, εοη ίηίταάα εετί. ο§ηί αηηο ρετρ. 100, εοη ψιεΙΙα ροεα ίηίταάα 
νίνοηο είε τηοηαεΚί ίη 6880 ηιοηα8ίετίο. 

17ο. ε. ραρα Οίαηηι Ραίίετο άάί εί. 0αόη3 εί άά ίη ηοία οβιίατ ίη 
άείίο εί. ηηα εϊι. άί 8. Ζηαηηε ΤΚεοϊο£ο άε τ. άεΙΙί εοηιτηηηί εοη εητα άί 
αηίτηβ εί ίηίταάα εετί. εί ίηε. ρετρ. 20. 

174· α. ραρα ΝίεοΙο Ρείτίάί, άα ([. είίίά, εί άίεε οβίίατ άί 8ΐια τ. Ια 
εΚ. άί 8. ΑίΚαηα88ίο, ίη ρ είίίά, εοη εητα άί αηίηιε εί ίηίταάα εετί. εί ίηε. 
ρετρ. 200. 

175. ε. ξβτοηιοηαεο Μαηη880 Μαητοπιαίί άα 0α3ίβΙ Αρίεοτηα εί άά 
ίη ηοία Ια εϊι. άεΙΙα Μαάοηηα οβίίαία άα Ιηί εοη εητα άί αηίτηβ εί εοη 
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ίηίταάα εεΠ. άαΐίί εαοί ήξηίαΐί, ιιη αηηο εοη Γα1ίτο,25 ιηίειαίι, ε εοη 
,ρΜϋΙα ροεα ίηίταάα ραεεαηο άί νίΐα 4 ηιοηαάα είιε ίη βοβο ιηοηαοΐεηο 

8ΐ ίτοναηο. 
176. ε. £ετοτηοηαεο Μείίοάίο 8εοτάίίί εοτηιηοταηίε ηεί τηοηαβίεηο 

άί 8. Υεηειαηάα, 0α8ίεΙ Αρίεοτηα εί άά ίη ηοία Κανετ εητα άι αηίτηβ εί 

ίηίταάα εετί. εί ίηε. ρετρ. 150. , , . 
177. ε. ραρα ΝιεοΙό Οαναία άαί εί. ΟαναίοξΚοτί εί άά ιη ηοία οΙμίιατ 

Ια εϊι. άεΙΙα Μαάοηηα ίη άείίο εί., άί 8ηα τ.,εοη ειιτα ά αηίηιε εί ιηίταάε 

εετί. - ίηε. ρετρ. 150. 
178. ϊίεηι άά Ιε εϊι. άί 8. Ζοτζί εί Ια Μαάοηηα άι 8ΐια τ. ορι.ίιαίε άα 

Ιιιί, εοη εητα άί αηίηιε εί ίηίταάα εετί. - ίηε. ρετρ. 10. . . , 
179. ε. £ετοτηοηαεο ΟαΙίηίεο ΡαραάοραΙο οβίίαίοτ άεΙΙα 8. Ίηηιΐα, 

ηεί ΟαείβΙ Αρίεοτηα, άε τ. άεΙΙα 8ΐαηβ11α, εοη εητα ά αηίηιε εί ίηίταάα εετί. 

εί ίηε. ρετρ. 30. 
180. ϊίεηι οβίία 8. ΝιεοΙό άε τ. άε εΚα ΟαΙετ£ΐ, εοη εητα ά αηίηιε 

βί ίηίταάα εετί. εί ίηε. ρετρ. 30. . . 
181. ε. ραρα Μαίίεο Εητηί άαί εί. Οαίο Οατεα εί άά ιη ηοία οριίιαι 

Ια άι. άί 8. ΛηΙοηΐο ίη άείίο ά. εεηζα εητα άί αηΐιηε ηβ ίηίταάα εεΠα. 

182. ε. ραρα ΜαηοΙί ΝοΙΙατί Η άά ίη ηοία οβιίατ Ια άι. άί 8. Ραηάει 
άβ τ. ειια, ωη ειιτα άί αηίτηβ εί ίηίταάα εετί. - ίηε. ρετρετί 25. 

183. Ιίετη άά Ια άι. άί 8. Ζοτζί άε τ. άεΐ 8ίξ,ιοτ Ματίη ηεί ά. Νεο 
Οιοτίο Vετί εοτι εητα άί αηίηιε εί ίηίταάα εετί. εί ίτιε. ρετρ. 25. 

184. Ηβη άά Ια εϊι. άί 8. Ετίηί άε τ. αηα εεηζα εητα ά’αηίηιε ηε 

εηίταάα. . , . ,. 
185. ε. ραρα Αηάοηί Ο1ί£οτορη1ο βί άά ίη ηοία οριίιατ ία εη. αι 

3. νβηβταηάα ηεί εί. Οατίρα άε τ. 8ΐια εοη εητα άί αηίτηβ βί ίηίταάα εετί. - 

ίηε. ρετρετί 30. 
186. ϊίεηι άά ίη άείίο εί. Ια εϊι. άί 8. Αηίοηιο, 8βηζα ειιτα ά αηίηιε 

εί εηίταάα ηβ8$ηηα. 
187. Ιίετη άά Ια εΚ. άί 8. ΝιεοΙό ηεί εί Ρίτ£0 άβ τ. 8ηα εοη ειιτα άι 

αηίηιε εί ίηίταάα εετί. εί ίηε. ρετρ. Ιο. 
188. ο. ραρα ΝιεοΙό Οαϊόο, άα είίίά εί άά ίη ηοία οβίιατ ία εϊι. 

άί 8. Ζηαηηε Ετετηίία άί τ. 8ηα β άί 8ηο (ταίεΙΙο εοη εητα ά%αηίηιε εί εηίταάα 

εετί. - ιηε. ρετρ. 200. 
189. Ιίετη οβίία Ια εΚ. άί 8. Ττίηίίά ίη είίίά εί Μ εητα άι αηίτηβ 

εί ίηίταάα εετί. - ίηε. ρετρ. 50. 
190. ε. ραρα ΜαηοΙί Αηί{αηάορηΙο άαί εί. Αηηβηηε εί άά ιη ηοία 

οβιίατ Ια εϊι. άί 8. ΕΙία ίη άείίο εί βί Μ εητα άί αηίηιε εί άί ίηίταάα εετί. 

βί ίηε. ρετρ. 20. ^ 
191. ε. ραρα Οοηείαηίίη Ρ8ατοτηίΙίη£ο εί άά ίη ηοία ορίιατ ηεί 
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οΐ. ΟαΙΙίναβ Ια βΚ. άβΙΙα Μαάοηα άβ τ. άβί 8ί%ηοτ Ζαββατία ΜβΙβΗββ βοη 
αιτα άί αηίτηβ βί ιηίταάα ββτί. - ίηβ. ρβτρ. 30. 

192. ο. ραρα ΝχοΙο ΑβΚΙαάί άαί βί. Βοάορύ βί άά ίη ηοίία οβίΐίατ 
ΐη άβίίο βί. Ια βΗ. άί 8. Ζοτζί άβ τ. ειια, βοη αιτα άί αηίτηβ βί ιηίταάα ββτί. 
βί ίηβ. ρβτρ. 50. 

193. β. ραρα ΜαηοΙί Μβτίίί άαΐ βί. Αττηβηιιβ βί άά ίη ηοία οβίίίατ 
Ια βΚ. άί 8. Ζιιαηηβ ΤΚβοΙοξο βοη βιιτα άί αηίτηβ βί ιηίταάα ββτί. βί ίηβ. 
ρβτρβτί 20. 

194. Ιίβηι άά ίη ηοία ο/βίίατ Ια βΗ. άί 8. Οηιεβίβχο ηβΐ βί. 8ίίΙο, 
άβ τ. άβΙΙί Οοτητηιιηζ, βοη βιιτα άί αηίτηβ βί ιηίταάα ββτί. - ίηβ. ρβτρ. 15. 

195. β. ραρα Ιβοηίη ΟαναΙατο, άα βίίίά, βί άά ίη ηοία άβΙΙα ετια 
ρτορτία τ. 8. ϋαίβτίηα ίη ρ βιΐίά, βοη βήτα άί αηίτηβ βί ιηίταάα ββτί. βί 
ίηβ. β βοη βΙβηιθ8ίηβ άί 8αοί ρατοβΚίαηί ρβτρ. 200 ίηβίτβα. 

196. β. ραρα ΜαηοΙί ΑβΚίηβο άαΐ βί. 8ίίΙο βί άά ίη ηοία ιιηα βΚ. 

άί 8ΐια τ. νοβαία Ια Μαάοηηα Α(βηάί88α, βοη βιιτα άί αηίτηβ βί ιηίταάα 
ββτί. βί ίηβ. άβί 8αοί ρατοβΚίαηί ρβτρ. 50. 

197. Ιίβτη ιιη αΐίτα βΗ., 8. Ζιιαηηβ ΤΚβοΙο§ο ίη άβίίο βί., βοη βήτα άί 
αηίτηβ βί ιηίταάα ββτί. - ίηβ. ρβτρ. 50, ιιη αηηο βοη ΓαΙίτο. 

196. β. ραρα Αηίοηίο ΑβΚίηβο άαΐ βί. 8ίίΙο βί άά ίη ηοία ιιηα 8ΐια 
βΚίβ8α άί 8. Αηίοηίο βοη βιιτα άί αηίτηβ βί ιηίταάα ίηβ. οξηί αηηο ρβτρ. 25. 

199. ο. ραρα 8ίατηαίί Ζιιβοηί άαΐ βί. Οοξ'ηβε βί άά ίη ηοία 8. Ζιιαηηβ 
ΤΚβοΙο§ο βοη βιιτα άί αηίτηβ βί ιηίταάα ίηβ. άαί 8ΐιοί ρατοβΚίαηί ρβτρ. 60. 

200. β. ραρα Αηίοηίο ΜατίηοριιΙο άαί βί. Οίβί({βα βί άά ίη ηοία 
οβτίίατ 8. Ζιιαη Βαίίί8ία ίη άβίίο βί. άβ τ. άβ βΚα Ρίζζατηαηο βοη βιιτα 
ά'αηίτηβ βί βηίταάα ββτί. - ίηβ. ρβτρ. 50. 

201. Ιίβτη οβϋία Ια βΗ. άί 8. Ζιιαη ΒαίίΪ8ία, ρβτίίηβηίία άβί άβίίο 
βί. βοη βιιτα άί αηίτηβ βί βηίταάα ββτί. βί ίηβ. ρβτρ. 50. 

202. β. ραρα Ματίηο Vατάα άαί βί. ΜαξΚβτιιτ βί άά ίη ηοία ο/β.ίίατ 
Ια βΚ. άβΙΙα Μαάοηηα ίη άβίίο βί. άβ τ. άβ βΚα ΟαΙβτ§ί, βοη βήτα άί αηίτηβ 
βί βηίταάα ββτί. - ίηβ. ρβτρ. 80. 

20ο. Ιίβτη άά Ια βΚ. άί 8. ΕΙία, άβ τ. άβίία, 8βηζα βιιτα άί αηίτηβ τηα 
βηίταάα ββτί. βί ίηβ. ρβτρ. 30. 

204. β. ραρα Μαίίβο ΟαναΙα άαί βί. Μα§Κβτιι·8 βί άά ίη ηοία ο/βΐίατ 
Ια βΚ. άί 8. Ζοτζί ίη άβίίο βί. άβ τ. άβ βΚα Οαίβτξί, βοη βιιτα άί αηίτηβ βί 
βηίταάα ββτί. βί ίηβ. ρβτρ. 60. 

205. Ιίβττι οβιίία Ια βΗ. άβΙΙα Μαάοηηα ίη άβίίο βί. βοη βιιτα άί αηίτηβ 
βί ιηίταάα ββτί. - ίηββτί. ρβτρ. 50. 

206. β. §βτοτηοηαβο Οβτβτηία ΡαίάΚί άαί βί. ΟΚίτίοηιαάο βί άά ίη ηοία 
ο^ίίίατ Ια βΚ. άί 8. Νίβοίό ίη άβίίο βί., άί τ. άβί τηοηα8ΐβτίο άί Ραίίβηο, βοη 
βιιτα <Ραηίτηβ βί αηβο βηίταάβ ββτί. - ίηβ. ρβτρ. 70. 
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207. β. ραρα ΟοηβΙαηϋηο 8βτίβο άαί βί. Ρβτηοξηία Ρτβτηαήη βί άά 
ίη ηοία οβϊΐΐατ Ια βΚ. άβΙΙα Μαάοηηα ίη άβίίο βί. άβ τ. άβΙΙί Οοηιτηιιηί βί 
Κά ιηίταάα ββτί. βί ίηβ. ρβτρ. 50. 

208. β. ξβτοτηοηαβο Μβίτο(αηί V α88ί1οριι1ο άαί βί. Ατηιβηιιτ βί άά ίη 
ηοία ο^ιίίατ Ια βΚ. άβί 8. Ζοτζί ίη άβίίο βί. άβ τ. άβ βΚα Βατοζζί βοη βιιτα 
άί αηίτηβ βί βηίταάα ββτί. - ίηβ. ρβτρ. 50. 

... Α άϊ 4 άβίίο. 

209. β. ραρα 8ίβ{'αηί?ι 3βηαάίηό άαί βί. Ρβηιο^ηα ΑηοταβΚί βί άά 
ίη ηοία οβίίατ Ια βΚ. άί Οτιΐ88ίβ^8ο άβ τ. βιια εβηζα βιιτα άί αηίτηβ τηα 
ιηίταάα ββτί. - ίηβ..ρβτρ. 50. 

210. β. ραρα Νίβοίό ΡαίάΚί άαί βί. Ρβηιοξηα ΒατΗατίξο βί άά ίη ηοία 
οβίίίατ Ια βΚ. άί 8. Ζοτζί ίη άβίίο βί. βί Κά βιιτα $ αηίτηβ βί βηίταάα ββτί. - 

ίηβ. ρβτρ. 25. 

211. β. ραρα ΜαηοΙί ΜβΙΐ88ΐιτ£0 (ρ ραρα Οβοτξί άαί βί. Ρβτηο§ηα 
Βοϊαηί βί άά ίη ηοία οβίΐίατ Ια βΚ. άβίία 8. Ματίηα ίη άβίίο βί. άβ τ. 8ΐια, 

βοη βιιτα άί αηίτηβ βί ιηίταάα ββτί. - ίηβ. ρβτρ. 25. 

212. β. ραρα Οβοτξίο ΡαίάΚί άαί βΙ. Οαίηα βί άά ίη ηοία οψ,Ιίατ ΙαβΚ. 

άί 3. 8ρίτίάο ίη άβίίο βί. βοη βιιτα άί αηίηιβ βί βηίταάα ββτί. - ίηβ ρβτρ. 30. 

213. β. βαίοββτο Οίαηηί Βταβοηάοριιίο άαί βί. ΒατΚατβε βοηιηιοταηίβ 
ίη τηοηαΞίβτίο Ιί Ττβ8 ΕββΙβ88ίβ8 άβ τ. άβ βΚα Βοϊαηί βί άά ίη ηοία Ηανβτ 
ηβ88ίιηα βιιτα άί αηίτηβ τηα ά'βηίταάα ββτί. - ίηβ. ρβτρ. 100. 

214. β. βαΙο§βτο ΜβΙβίίο ΑξΚίΙΙί άαί βί. Βοββα βοηιηιοταηίβ ίη τηοηο8ίβτίο 
άί 8. Αηίοηίο ίη άβίίο βί., άβ τ. ρνφΗίβα βί άά ίη ηοία Ηανβτ βιιτα ά'αηίτηβ 
βί ιηίταάα ββτί. - ίηβ. ρβτρ. 25. 

215. β. ραρα Οίαηηί Μα8θβορο άαί βί. Ρτέ βί άά ίη ηοία ο^ίίίατ ίη 
άβίίο βί. Ια βΚ. άί 8. Ζοτζί άβ τ. 8ΐια, βοη βήτα ά’αηίτηβ βί βηίταάβ ββτί. - ίηβ. 

ρβτρ. 100. 

216. β. ραρα ΜαηοΙί 8αταβΚβηοριιΙο άαί βί. 8. Οοηείαηίίηο βί άά ίη 
ηοία ο^ιίίατ Ια βΗ. άί Οηιβίβ88θ ίη άβΐίο ιί. άβ τ. 8ΐια βί Κά βιιτα ά'αηίτηβ βί 
ιηίταάα ββτί. - ίηβ. ρβτρ. 100. 

217. β. ραρα Ματίηο ΟαναΙα άαί βί. Οίβί^βα βί άά ίη ηοία οβιίίατ 
Ια βΚ. άί ΟτηβίΚ·88ο ίη άβίίο βί., άβ τ. βιια, βοη βιιτα άί αηίτηβ βί ιηίταάα ββτί. - 

ίηβ. ρβτρβτί 50. 

218. β. ραρα Οβοτξί 8βτνο άαί άβίίο βί. Οίβί^βα βί άά ίη ηοία οβύατ 
ίη άβίίο βί. ία άι. άβίία Μαάοηηα άβ τ. άβ βΚα ΟαναΙα, βοη βιιτα ά7 αηίτηβ βί 
ίηίταάβ ββτί. - ίηβ. ρβτρ. 30. 

219. β. ραρα ΜαηοΙί Αερτβο άαί βί. Οαίηα βί άά ίη ηοία οβιΐίατ ίη 
άβίίο βί. Ια βΚ. άί 8. ΡαηάβΙβίτηο άβ τ. άβ βΚα Μβη§αηο, βί Κά βήτα άί 
αηίτηβ βί άΗηίταάα ββτί. βί ίηβ. ρβτρ. 30. 
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220. β. ραρα Οίαηηι Μαεοβορο άαί βί. Ρτέ βί άά ίη ηοία ο/βΐίατ ίη 
άβίο βί. Ια βΚ. άί 8. Ττίηιίά άβ τ. ειια βοη βήτα άί αηίηιβ βί βηΐταάα ββτί. - /-'ν^Ιϋ^ 
ίηβ. ρβτρ. 10. '· 

221. β. ραρα ΝίβοΙό Υαταηί άαΐ βί. Οίβί/ββα. βί άά ίη ηοία ο/βΐίατ Ια / 

οΐι. άβΙΙα Μαάοηηα ίη άβίίο βί. άβ τ. άβ βΚα Ρτβπιατίη βοη βήτα ά’αηύηα ν·^ϋΚ 
βί βηΐταάα ββτί. - ίηβ. ρβτρ. 30. ;"·:·ίϋϋ 

222. β. ραρα ΜαηοΙί Μ ατοβορο άαί βί. Οαίηα βί άά ίη ηοία ο/βΐίατ 5λΙ§11Ι 
Ια. βίι. άί 8. ΖοΓζί ίη, άβίίο βί. βοη βήτα άί αηίπιβ βί αηβο ίηίταάα ββτί. - 
ίηβ. ρβτρ. 15. · :^;:ϋΒΙ 

223. β. ραρα 8ρίη,άο Ραεςιιαίί§ο άαί βί. Οαίηα βί άά ίη ηοία ο/βΐίατ 
Ια βΚ. άι 8. Ματ ία Οάίξίίτία ίη άβίίο βί. άβ τ. άβ βίια Βοζζα βοη βήτα Τ'αηίιηβ κλΜΙϋΙ 
βί βηΐταάα ββτί. - ίηβ. ρβτρ. 30. ·:·/ΝβΜ 

224. Ιΐβηι ά.ίββ ο/β,ίίατ ραρα Ματβο ειιο [ταίβΙΙο ίη άβίίο βί. Ια βΐι. άί 
8. ΑηΙοηίο εβηζα βήτα άί α,ηίηιβ, ιηα ίηίταάα ββτί. βί ίηβ. ρβτρ. 40. .-:ΐΙ1ΐΙί 

225. β. ραρα Οοηεΐαηύηο Μαεοβορο άαί βί. Ρτέ βί άά ίη ηοία ο/βΐίατ 
ίη άβίίο βί. Ια βίι. άί 8. Ζοτζί άβ τ. άβΐίί βοηνηιιηί βοη βήτα ά'αηίηιβ βί βηΐταάβ 
ββτί. - ίηβ. ρβτρ. 30. 

226. β. ραρα Οίοτφ ΡίηοβαΙί άαί βί Οατίάί βί άά ίη ηοία ο/βΐίατ Ια 
8. Ττίηιίά άβ τ. άβΙΙ ΙΙΙ.ηιο 8ί^ιιοτ Υ ίζζαιηαηο βοη βιιτα ά? αηίηιβ τηα εβηζα 
ίηίταάα ββτί. βί ίηβ. 

227. β. ραρα Οίοτ§ί 8ίβηο άαί βί. Βτοεηβτο βί άά ίη ηοία ο/βίίατ Ια 
βΚ. άβΙΙα Μαάοηηα, ίη άβίίο βί., άβ τ. ειια, βοη βιιτα άί αηίηιβ βί ίηίταάα 
ββτί. ιιη αηηο βοη Γαίίτο ρβτρ. 200 βί ίηβ. ρβτρ. 50. 

223. β. ραρα ΜαηοΙί Μαεοβορο άαί βί. Ρτέ βί άά ίη ηοία ιιηα ειια βΚ. 

νοβαία Ια Μαάοηηα, ροεία ηβΐ άβίίο βί., βοη βιιτα άί αηίηιβ βί ίηίταάα 
ββτί. βί ίηβ. ιιη αηηο βοη Γαίίτο ρβτρ. 30. 

229. β. ιί Ββν. ραρα ΜβΙβίιο ΟαναΙα άαί βί. Ριτξο βί άά ίη ηοία 
Ια βίι. άί 8. Ζοτζί Ρβτίείβτβα. βοη βιιτα άί αηίηι,β βί ίηίταάα. ββτί. βί ίηβ. ρβτρ. 
50 βί βοη φιιβίίο άβηατο νίνβ. 

230. β. ραρα Οίοτ^ύα Οίαάα άαί βί. ϋατίάί βί άά ίη ηοία ειια βΚ. άί 
8. Ζοτζί βοη βήτα άί αηίηιβ ηια εβηζα αίβηηβ εοτίβ άβ ίηίταάα. 

231. β. ραρα ΜαηοΙί Οανοίο άαί βί. Οιτιιεεοροίί βί άά ίη ηοία Ια βΚ. ' 

άβΙΙα Μαάοηηα βοη βιιτα ά'αηίηιβ 8βηζα αίβιιηα ίηίταάα. | 

232. ο. ραρα Ματβο Ρηίαβίιί άβί βί. Οαίο ΡΙαβίιβε βί άά ίη ηοία, Ια [ 

βΚ. άί 8. Νίβοϊο ροείο ίη άβίίο βί. βοη βιιτα άί αηίηιβ βί ίηίταάα ιιη αηηο | 
βοη Γαίίτο ρβτρ. 30. ί 

233. β. ραρα ΜαηοΙί ΟαναΙα άβί βί. Νίρρο βί άά ίη ηοία ο/βΐίατ Ια | 

βίι. άί 8. Ζοτζί βοη βιιτα ά'αηίηιβ βί ίηίταάα ββτί. - ίηβ. ρβτρ. 30. | 

234. β. ραρα 8ίαιηαίί 8ίβηο άαί βί. Οιιτηαε βί άά ίη ηοία 8. Ζηαηηβ | 
Ρτοάτοηιο βοη βήτα άί αηίηιβ βί βηΐταάβ ρβτρ. 15. | 

235. β. ραρα ΜίβΚβίίη Μαιιτοριιίο άαί βί. Νίρρο βί άά ίη ηοία ο/βίίατ 
Ια βίι. άί 8. ϋτοββ βοη βιιτα ά'αηίηιβ βί ίηίταάα ο$ηί αηηο ρβτρ. 30. 

236. β. ραρα ΜαηοΙί ΟΙαάα άαί βί ναηιο βί άά ίη ηοία ο/βίίατ Ια βΚ. 

άί 8. Ζηαηηβ ΤΗβοΙο%ο βοη βιιτα άά αηίηιβ βί ίηίταάα ββτί. βί ίηβ. ρβτρ. 20. 

237. β. ραρα Αΰιαηαεείο Μιι$8ΐιτο άαί βί. Νίρρο βί άά ίη ηοία ο/βίίατ 
Ια βΚ. άβϊία Μαάοηηα βοη βήτα άΐαηίιηβ βί ίηίταάα ρβτρ. 50. 

238. β. ραρα Οίοτφ Ρίτ$ο άαί βί. Νορίφία βί άά ίη ηοίία ο/βΐίατ Ια 
βίι. άβΙΙα Μαάοηηα βοη βήτα, βί ίηίταάα ίηβ. 15 ρβτρ. άβΐίβ βίβιηοείηβ. 

239. β. ραρα ΝίβοΙό άαί βί. Μαίϊιβα βί άά ίη ηοία ο/βίίατ Ια βΚ. άί 8. 

ΜίβΙιβΙ άί τ. άί Οίοτρί Οοηάί βοη βιιτα άί αηίιηβ βί ίηίταάα ίηβ. ρβτρ. 50. 

240. β. Οίοτξί Οοηάί άαί βί. Αίίβαιηϋο βί άά ίη ηοία 8. Οτοββ άί ειια 
τ. βοη βιιτα άί αηίηιβ βί ίηίταάα ίηβ. ρβτρ. 30. 

241. Ιίβηι άά ιιη αίίτα βίι. άί 8. ΝίβοΙό άί ειια τ. εβηζα βιιτα ά'αηίηιβ 
βί εβηζα βηΐταάβ. 

242. Ιίβιη ιιη αίίτα βίι. νοβαία Ια Μαάοηηα άί ειια τ. βοη βήτα άί αηίηιβ 
βί ίηίταάα ίηβ. ρβτρ. 15. 

243. β. ραρα Ροφά Οοηάί άαί βί. Αίίβαηώο βί άά ίη ηοία ίί Νοείτο 
8αΙναίοτβ άί ειια τ. βοη βιιτα, άί αηίτηα βί βοη ίηίταάα ίηβ. ρβτρ. 15. 

244. Ιίβιη ιιη αίίτα βίι. άί 8. 8ΐαντό βοη βιιτα ά'αηίηιβ βί ίηίταάα ρβτρ. 

20 άαΐίί εαοί ρατοβΚίαηί. 
245. β. ραρα ΜαηοΙί Οοηάί άαί βί. Αίίβαηώο βί άά ίη ηοία ο/βίίατ 

Ια βίι. άί 8. Ζοτζί βοη βιιτα άί αηίηιβ βί βηΐταάα ίηβ. άαίίί εαοί ρατοβΗίαηί 
ρβτρ. 20. 

246. β. ραρα Οίοτφ ΥαεείΙοριιίο άαί βί. Οα//ο βί άά ίη ηοία ία βίι. άί 
8. Αροείοίί άί τ. άβί 8ί$ηοτ Vίζζαιηαηο ΟατοριιΙο, άα ίιιί ο/βίίαΐα βοη βιιτα 
βί ίηίταάα ββτία ρβτρ. 30. 

247. Ιίβιη ιιη αίίτα βίι. άί 8. ΝίβοΙό, άβ τ. άί ειιάβίίο 8ί§ηοτ ΟατοριιΙο 
βοη βιιτα άί αηίιηβ βί ά'ίηίταάα ρβτρ. 100, βοη φιάίο ροεεοηο νίνβτβ Ιβ 
τηοηαβίιβ βϊιβ ίη βεεο άίιηοταηο. 

248. β. ραρα Οίοτφ Οίαάβο άαί βί. Ϋαιηο βί άά ίη ηοία 8. Ζοτζί, 
βοη βιιτα άί αηίιηβ βί ίηίταάα ρβτρ. 50. 

249. β. ξβτοηιοηαβο Αηώτοείο Ώαηιοτό βί άά ίη ηοία ιιηο ιηοηαείβτίο 
ίηίίίοΐαίο Ια Μαάοηηα 5ίίφίαάβηα, ρτβεεο ίί βί. Αίβχαηάτοη άί τ. άβί 
ηοάίΐβ 8ί@ηοτ Οίοναηηί Ρίζζίηιαηο βί άα Ιιιί ο/βύαίο, βοη βιιτα ά'αηίπιβ 
βί ίηίταάα ββτί. ιιηα ϋοίία άί νίηο βί /'οηηβηίο πιίεαταάβ 15, ηη αηηο βοη 
Γαίίτο, βί βοη ([ΐιβεία ροβα ίηίταάα νίνοηο ίί βαίοξβτί βΗβ ίη βεεο άίιηοταηο, 

ηιιηιβτο εβίίβ. 

250. β. βαίορβτο ΜβΙβίίίο Βιιταηάο βί άά ίη ηοία ο/βίίατ ία βίι. άβί 
Νοείτο 8αίναίοτβ ηβί βί. Ραηββιηο, βοη βιιτα άί αηίιηβ βί ίηίταάα όοίία 
ιιηα άί νίηο βοη ^αβίία νίνβ ιιηο βαίοξβτο. 
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251. β. ραρα Ματοο 8βϊβηα άαί βί. Ιοοαίο Βαττηατο Οαίο βί άά ίη ηοία 
ηηα βΗ.,άί 8. Ζοτζί, ίη άβίίο βί., άί τ. άβΙΙ 8ί§ηοτ Ββηίβτ, άα Ιιιΐ οφίίαΐα 
βοη βιιτα άί αηίηιβ βί ίηίταάα ίηβ. άαΙΙί ειιοί ρατοβϊιίαηί ρβτρ. 50. 

252. β. ραρα Ββττιατάίτι Βαταηάο άαΐ ά. νΐαβ}ιίβτοηίίί88α βί άά ίη ηοία 
οβιίίατ ηβί βί. ΜαΙβηιβ άί ειια τ. Ια βΚ. άί 8. Ματίηα, βοη βιιτα άί αηίηιβ 
βί ίηίταάα ββτί. - ίηβ. ρβτρ. 30. 

253. β. ραρα ΜαηοΙί Μαββατο άαΐ βί. Χβτοβίβτηί βί άά ίη ηοία οψ,ίίατ 
άί τ. βιια ίη άβίίο βί. Ια βΚ. άί 8. 8αΙναίοτ, βοη βήτα άί αηίηιβ βί ίηίταάα 
ββτί. - ίηβ. ρβτρ. 30. 

254. Ιίβηι ηβΐ βί. ΟαΙατηίβί ο^ίίία 8. Ζοτζί άί τ. άβ β)ια ΑτΟαηάβτίίΗατί 
βί Ηά βιιτα άί αηίτηβ βί ίηίταάα ββτί. - ίηβ. ρβτρ. 15. 

255. β. ραρα Οιοτ^ί 8βοτάίΙί Ματα(αηί άί ([. βίίίά βί άά ίη ηοία οψ,ίίατ 
Ια οϊι. άί 8. Βώβταί άβ τ. άβΙΙί ειιοί Ιιατάαηί, βοη βήτα άί αηίτηβ βί βηίταάα 
ββτί. βί ίηβ. ρβτρ. 100. 

256. β. βαίορβτο Αηίίτηο Ϋοτΐ-ηί βί άά ίη ηοία ίΐ τηοηαβίβτίο άί Οιτίβίο 
άβ τ. άβ βΚα Αηιατροτίίβ, εβηζα βήτα ά'αηίτηβ τηα ά'ίηίταάα ββτί.-ίηβ. ρβτρ. 10. 

257. β. βαίοββτο Μαβατίο Τΐιβιηβρηού βοτηηιοταηίβ ηβΐ ηιοηαείβτίο 
άί 8. Ζοτζί, 8ίο ϋΐιβ^αΐαβϊιί, άβ τ. άβ βΚα Οιίοζα, βί άίββ ο/βίίατία ίΐ ραρα 
Οαναϊατί βοη βιιτα άί αηίτηβ βί ίηίταάα ββτί. - ίηβ. ρβτρ. 50. 

Α άϊ 9 άβίίο. 

258. β. ραρα Ζαηηοηί Οαναηάί άαΐ βί. ΑβρτβξΙίαηό βί άά ίη ηοία 
ο(βίίατ Ια οΗ. άί 8. Ραηάβϊβίτηο άβ τ. άβ βΚα Βατοζζί βοη βήτα ά'αηίηιβ βί 
ίηίταάα ββτί. - ίηβ. ρβτρ. 20. 

259. β. 8ί$ηοτ Μίβΐιβίίη ΖαηβατοραΙο ίηίβττηίίβηίβ άβϊΐα ΝοΟϊΙβ Όο- 

ηήηα Ιβαΐβίία ΖαηβατοΙ βί άά ίη ηοία άί 8ηα τ. ιιη τηοηαβίβτίο ηβΐ βϊ. €αίο 
Ώταραηβα νοβαίο 8. ΒαβίΙίο. 

260. β. ραρα Οίοτ^ί ΡαραάοριιΙο άβΐ βί. Οτιβ^αΙα Οαίο βί άά ίη ηοία 
οβίίίατ Ια βΚ. άί 8. Αηίοηίο ίη άβίίο βί., άβ τ. 8ηα, βοη βήτα άί αηίτηβ βί 
ίηίταάα ββτί. - ίηβ. ρβτρ. 20. 

261. β. ρβτοτηοηαβο ΟαϊΙίηίβο Ρεατα βοτηηιοταηίβ ηβΐ τηοηαβίβτίο άί 
8. Ροίίία άβ τ. 8ηα ηβΐ βί. Βανάιιράα, 8βηζα βιιτα άί αηίηιβ βί ίηίταάα ββτί. - 

ίηβ. ρβτρ. 30. 

262. Ιίβτη άά ίη ηοία Ια. βΚ. άί 8. Ματίηα ίη άβίίο βί. βοη ίηίταάα 
ββτί. - ίηβ. ρβτρ. 30. 

263. Ιίβηι Ια βΚ. άί 8. ΒαεβξΙίο ίη άβίίο βί. βοη ίηίταάα ββτί.- ίηβ. 
ρβτρ. 10. 

264. β. ραρα Αηίοηίο Οα^Μοίί άί ς. βίίίά, βί άά ίη ηοία οβιίίατ Ια βίι. 
άί 8. ΜίβΙιβΙ Ατβαη^βΙο, ίη </. βίίίά, βί Μ βιιτα άί αηίηιβ βί αηβο βηίταίβ 
ββτί. - ίηβ. ρβτρ. 500. 

265. β. ραρα να$βίΙί Ββηιβηίίί άαΐ βί. Βανάιιβίια βί άά ίη ηοία ία βίι. 
άβΙΙα Μαάοηηα ίη άβίίο βί. Ια βΚ. άί 8. Ζοτζί β άβ Οτιιβψτο, εβηζα βήτα 
άί αηίτηβ βί αηβο ίηίταάα ββτί. βί ίηββτί. ρβτρ. 360. 

Α άι 10 άβίίο. 

266. β. ξβτοηιοηαβο ΜβΙβίίίο Βαεβηο βί άά ίη ηοία ίΐ ηιοηαβίβτίο άί 
8. Ζιιαηηβ Ετβτηίία, $ίί 8ρβ11ία, 8βηζα βιιτα βί βηίταάα αίβηηα. 

267. β. ραρα ΜαηοΙί ΡαραάοριιΙο άαΐ βί. Οϊιβ/αΙα Αραηο βί άά ίη 
ηοία οφίίατ Ια βΚ. άί 8. ΜίβΗβΙ ΑτβαηξβΙΙο βοη βιιτα άί αηίηιβ βί ίηίταάα 

ββτί. - ίηβ. ρβτρ. 15. 
268. β. βαίοξβτο Μαίΐβο ΑβΙαάί β άά ίη ηοία οβίίατ Ια βίι. άί 8. Ματίηα 

ηβΐ βί. ΒανάηξΚα 8βηζα βιιτα άί αηίτηβ πια ίηίταάα ββτί. βί ίηβ. ρβτρ. 20. 

269. β. βαΙο%βτο ΜίξΙιβΙί ΑβΗαάί άαΐ βί. βία Βοάορύ βί άά ίη ηοία Ια 
βΗ. άί 8. Αηίοηίο βοη βήτα άί αηίτηβ βί βηίταάα ββτί.- ίηβ.ρβτρ. 15. 

270. Ιίβτη Ια βίι. Αξίβε ΡαταββΚβε ηβί βί. Αβτοίίτί 8βηζα βιιτα άί αηίηιβ 

βί βηίταία ηβββηηα. 
271. β. ραρα ΜαηοΙί ΜίταΙοτί άαί βί. βία Βοάορηβί άά ίη ηοία αβίίατ 

Ια βΚ. άί ηοβίτο 8αΙναίοτβ, ίη άβίίο βί, βοη βιιτα άί αηίτηβ βί ίηίταάα ββτί. - 

ίηβ. ρβτρ. 15. 
272. β. ραρα Οβταηί Οαναία άαί βί. Ββζζατάα βί άά ίη ηοία οβιίίατ Ια 

βίι. άβΙΙα Μαάοηηα ίη άβίίο βί. βοη βιιτα- άί αηίτηβ βί ίηίταάα ββτί. βί ίηβ. 

ρβτρ. 20, άβ τ. άβί 8ί§ηοτ Μοττηοτί. 
273. β. ραρα Οίοτ§ί €αΙΙο§βτβα άαί βί. Βταηιία βί άά ίη ηοία οψΧίατ 

Ια βΚ. άί 8. Ζοτζί, άβ τ. $ιια, βοη βιιτα άί αηίτηβ βί ίηίταάα ββτί. - ίηβ. ρβτρ. 20. 

274. β. ραρα Οίαηηί 8ατηα άαί βί. Οϊββΐά Οαίο βί άά ίη ηοία οφίίατ 
ίη άβίίο ά. Ια βΚ. άβΙΙα Μαάοηηα άί τ. άβ ΡαραάαβΚίάΗο βοη βιιτα άί αηίηιβ 

βί ίηίταάα ββτί. - ίηβ. ρβτρ. 25. 
275. β. ξβτοηιοηαβο ΑηίΚίηιο άαί ηιοηαβίβτίο άί 8. Ζιιαηηβ, 8ίο ΟΙιίοηά, 

ηβί βί. Βοάορίι άβ τ. άβ βΐια Μβτ^αηο, 8βηζα βιιτα άί αηίηιβ βί βηίταία ββτί. - 

ίηβ. ρβτρ. 100. 
276. β. ραρα ΜαηοΙί Ματηιύα <?. ΜίβΗβίίη άαί βί. ΜαταΐΙιοβίιββΙο βί 

άά ίη ηοία οβίίατ Ια βίι. άί 8. Ζοτζί άβ τ. άβ βΐια Μβτραηο, βοη βιιτα άί 
αηίηιβ βί βηίταάα ββτί. - ίηβ. ρβτρ. 30. 

277. β. ραρα Ματοο ΑΙβχοριιΙο άαί βί. Οατέ βί άα ίη ηοία ηηα βίι. 
άί 8. Ζοτζί, άβ τ. 8ΐια, βοη βήτα άί αηίτηβ βί ίηίταάα ββτί. - ίηβ. ρβτρ. 20. 

278. β. ραρα Ώίπιίίτί νβηίβτ άαί βί. ΟτίίιίΙοοΙιοτί βί άά ίη ηοία ηηα 
βίι. άί βιια τ. νοβαία 8. Ζοτζί βοη βιιτα ά'αηίτηβ βί ίηίταάα 20 ρβτρ. 

279. β. ραρα Οο$Ιοτηίτί Ώαηβτο άαί βί. ΜαΙαίϊιιιτο Αραηο βί άά ίη 
ηοία οΊΡ-ίίατ ηηα βίι. άβΙΙα Μαάοηηα άί βηα τ. βοη βιιτα άί αηίτηβ βί ίηίταάα 

άβί $ηοί ρατοβίιίαηί ρβτρ. 20. 
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280. <?. ρβτοιηοηαω Εβοηάίο Οατίοβαβα άαί 61. ΤβΙβββο βί άά ίη ηοία 
ιιηο ηιοηαβίβτίο άβΙΙα Μαάοηηα 8βΗίηίοίίββα βοη βήτα βί βηίταάα βοϊ ίβττβηί 
εΐιβ 8βηιίηα άί τ. άβ βΗα ΜατβββαΙβο, β βοη νίηο Ηοίίβ 4 ωη ςηβΙΙο νίνοηο Ιί 
5 βαίο§βτί 61ιβ ίη β880 τίτηαη§οηο. 

281. ο. ραρα ΜαηοΙί ΑβΗΙαάί άαί βί. 3βηίβΙοηα Ο αρβίίο βί άά ίη ηοία 
Ια βΗ. άι 8. Ζοι&ι. ρο8ία ιη (Ιβίίο βί. ωη βήτα άι αηίηιβ βί ίηίταάα ββτί. - ίηβ 
ηη αηηο ωη ΓαΙίτο ρβνρ. 30. 

282. β. ραρα ΜίβΗβϊίη Οορβο άα $ ηββία βίίίά βί άά ίη ηοία ηηα βΗ. 

άί 8. Ζιιαηηβ Ρτοάτοπιο ροβία ίη βίίίά οβίίαία άα Ιηί, άβ τ. άβ Οοβίοηιίτ 
Βαηβτο βοη βήτα βί ίηίταάα ίηβ. άαίΐβ βίβηιοβίηβ ρβτρ. 30. 

283. β. ΜαηοΙί 8ίβηο ΜίβΚαΙί άαί βί. Ραραάίαηά βί άά ίη ηοία Ια 
Μαάοηηα ιιι. άβίίο βί. Ια (ριιαΐ οβίία ραρα Αηίοηί ΡαραάοριιΙο βοη ίηίναάβ 
ββτί. - ίηβ. ρβνρ. 40. 

284. β. ραρα Ρταηββββο ΡΙοτά άαί βί. Βανάηβια βί άά ίη ηοία. 3. ΤΗηίίά 
ίη άβΐο βί άί γ. βηα βοη βιιτα βί ά'ίηίταία ίίταία άαΙΙβ βίβηιοβίηβ άβϊΐί ρατο- 
βΐιίαηί ρβτρ. 10. 

285. β. ραρα Οίοτρί ΟαΙΗο (ρ ραρα Οοηβίαηάί άαί βί. Οαηιατί βί άά 
ίη ηοία οβίιατ Ια βΗ. άι 8. Αηίοηίο άι τ. βηα βοη βήτα άί αηίηιβ βί ίηίταάα 
ββτί. - ίηβ. ρβτρ. 50. 

286. ί. ύ'ίρηοτ Ββτηατάίη Ώατηιατο βί άά ίη ηοία ιιηο βηο ηιοηαβίβτίο 
άί 8. Ζοτζί ροβίο ηβΐ Ροτίο Νονο άβΙΙα 3ηάα οβίίαίο αΐ ρτβββηίβ άα ραρα 
Οίαηηί ΟΙιαΠοβίαβα βοη ίηίταάα ίτα (οτιηβηίο βί οτζο ιηίβηταίί 15, νίηο 
πιίβίαίί 30, βί ορίίο 4. 

287. β. ραρα ΝίβοΙο Vοϊαβα άαί βί. 8ραρηίαβο βί άα ίη ηοία Ια βΐι. άβΙΙα 
Μαάοηηα βοη βιιτα άί αηίηιβ, ββηζα ίηίταάα ββτί. - ίηβ. 

288. Ιίβηι άά ίη ηοία ηη αΐίτα βΗ. ηβΐ βί. 3ραρηίαβο άί 8. Οτοββ, άβ 
τ. 8ΐια 8βηζα αίβαηα ίηίταάα. 

289. β. ραρα Μίβΐιβίίη Μηζα άαί βϊ. 8οΙανορηΙα β άά ίη ηοία ηηα βΗ. 

άί τ. άβΙΙί 8ί§ηοτί ΟαναΙίβτι άί βεβο βί, άα Ιηί οβίίαία βοη βιιτα άί αηίηιβ, 
νοβαία Ια Μαάοηηα ββηζα ίηίταάα αίβαηα. 

290. β. ραρα ΤΗοιηά ΟαΙίνατά άαί βί 8βΙανοριιΙα β άά ίη ηοία Ια βΚ. 

άί 8. Ζοτζί άί τ. άβΙΙί ΟαναΙίβτι ίη βββο βί., βοη βιιτα άί αηίηιβ ββηζα ίηίταάα 
ββτί. - ίηβ. 

291. β. ραρα Ζοτζί νοίαβα άαί 61. ΕΙο8 Αηο βί άά ίη ηοία 8. Ζοτζί ηβΐ 
Οτία Vτίββί άί τ. άβΙΙα 8ίρηοτα Αάτίαηα ΟΗτββορηΙΙα βοη βήτα άί αηίηιβ 
βί ίηίταάα ββτί. - ίηβ. ρβτρ. 20. 

292. β. Ββν. Οβτοιηοηαβο ΟανταίΙ 8βοτάίίί άαί ΟαβίβΙ ΟΗίββατηο βί άά 
ίη ηοία 3. Ττίηίίά άί τ. άί 3ί§ηοτβ Οίαηηί ΥοΙαηβ άαί Ιιιοβο άί ΟΗίΙατο 
άα Ιιιί οβιίίαία βοη βήτα άί αηίηιβ βί Ηά ηη ρβζζο άί ίβττβηο άί 6 τη-ίβηταίβ 
ββηζα αίβιιηα ίηίταάα. 
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293. β. ραρα ΜαηοΙί 3βοτάίΙί άαΙΙο βίβεβο ΟαβίβΙ β άά ίη ηοία ηηα 
βΗ. νοβαία 8. Ζηαηηβ Κοββα άί τ. άά ηοΗίΙβ 8ί§ηοτ ΝίβοΙο ΡοΙαηί β άα Ιηί 
οβύαΐα βοη βήτα άί αηίηιβ. 

294. β. ραρα ΝίβοΙο ΎαββαΙο άαί ΟαβίβΙ ΟΗίββατηο β άά ίη ηοία ηηα 
βΗ. άί 8ηα τ. νοβαία ίΐ Νθ8ίτο 8αΙναίοτβ βοη βήτα ά'αηίτηβ. 

295. β. ραρα Αηίοηίο ΜβΙίβεατρο άαί 61. Ρίτρο Ρί11α88οηιβηο β άά ίη 
ηοία ία βίι. άί Νοείτο Ββάβηΐοτβ ίη άβίίο βί. άβ τ. βιια, Ηά βιιτα άί αηίηιβ βί 
ίηίταάα ββτί. - ίηβ. ρβτρ. 200. 

296. β. ραρα Αηίοηίο ΡΙοβοΙοτηο άαί ΟαβίβΙ ΟΗίββατηο βί άά ίη ηοία 
Ια βΚ. άί 8. Οίοτξίο ίη άβίίο βί. άί τ. βηα βοη βήτα άί αηίηιβ βί ίηίταάα ββτί. - 

ίηβ. ρβτρ. 100. 
297. Ιίβηι οβΐία Ια βΗ. άί 8. Αηίοηίο ββηζα βήτα ά’αηίηιβ ηβ ίηίταάα 

αίβαηα. 
298. β. ραρα Οίαηηί Ριιιηίβ άαί βί. Οαβοάίβΐιί βί άά ίη ηοία Ια βΗ. άί 

3. Ζηαηηβ ΤβοΙο§ο ίη άβίίο βί. άβ τ. 8ηα, ββηζα βιιτα άί αηίηιβ, ιηα Ηά άάηίτα- 

άα αηο ρβζζο άί ίβττβηο άί | ηιίβιιταίβ βί ηίβηίβ άΧαΙίτο. 

299. β. ξβτοπιοηαβο Οβτοηίτηο 8βοτάίΙί άαί ΟαβίβΙ ΟΗίβεατηο βί άά ίη 
ηοία ηηα βίι. νοβαία 8. 8οβα άβ τ. άβ ηοΗίίβ 8ί§ηοτ ΡοΙαηί οβίίαία άα Ιηί 
βοη βήτα άί αηίηιβ βί ηη ρβζζο άί ίβττβηο άί 4 ηιί8ΐιταάβ. 

300. β. ραρα ΜαηοΙί 8βοτάίΙί άί ΟοταβΚίά Ρβταζζο βί άά ίη ηοία ηηα 
βΗ. άί 3. Ζηαηιιβ άί εηα τ. βοη βήτα βί ββηζα ίηίταάβ. 

301. β. βαϊοξβτο ΑβαβΗίο 8{αβό βοιητηοταηίβ άί ηιοηαβίβτίο 3. Ζηαηηβ 
Βοββαάοτο, άαί βί. ΟΗαβί Ρβταζζο άβ τ. βηα οβίίίαία άα ρτβΐί βίτβηηινίβίηί 
βοη βηίταάα ββτί. βί ίηβ. ρβτρ. 150, ββηζα βιιτα. άί αηίηια. 

Α άϊ 22 άβίίο. 

302. β. Οίαβοηιο Μαη^αηατί βί άά ίη ηοία ηηα βιια βΗ. άί. 8. ΑροβίοΙί 
ηβΐ βί. ΟΗβίίτο Ρβϊββαηο, Ια φιαΐ οβίία ραρα ΜίβΚβΙίη Ραηζαίί, ββηζα βήτα 
βί βηίταάα ββτί. - ίηβ. ρβτρβτί 50. 

303. β. ραρα ΝίβοΙο Οαίαβο βί άά ίη ηοία Ια βΗ. άί 8. Ζοτζί, ηβί ΥαίΜ 
Βητηα, άβ τ. βηα, Ηα βήτα άί αηίτη.β βί ίηίταάα ηβββηηα. 

304. β. ραρα Οίαηηί Οαίαβο άαί ΟΗαβί Ζοτζί βί άά ίη ηοία Ια βΗ. άί 
Νθ8ίτο 8αΙναΐοτβ άβ τ. άβί ΟαναΙίβτι ροβία ηβί βιιο βί. βοη βήτα άί αηίηιβ 
β ββηζα ίηίταάα ηβββηηα. 

305. β. ραρα ΜαηοΙί ΟαΙίνίοίί άαί βί. ΜαξΗβτα βί άά ίη ηοία ηηα βΗ. 

νοβαία 8. Ρτοάτοηιο άβ τ. άβί ΟαναΙίβτι άα Ιηί οβίίαία βοη βήτα άί αηίηιβ 
ηια ηίβηίβ άάηίταάα. 

306. β. ραρα Ρβο ΟΗίτξίαηηορηΙο άαί βί. Οοηάοτό Τταφίηίαω βί άά 
ίη ηοία ηηα βηα βΗ. ίη άβίίο βί. νοβαία 8. Ζοτζί ββηζα βήτα ηβ ίηίταάα 

ββτί. - ίηβ. 
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- .4 άί 27 άβίίο. 
307. β. ραρα ΑηΙοηίο ΡαύξΙια άαί βί. Αίβο Οιιηβηί βί άά ίη ηοία Ια 

οΐι. άί 8. Ζιιαηηβ Βούβαάοτο άβ τ.βαα οοη βήτα άι αηίηιβ βί ΐηίταάα πιο. 

ρβτρ. 20. 
308. Ιίβιη οφίία Ια βά. άβΙΙα Μαάοηηα ΟΚηηο8βαΙβίβ88α 8βηζα οιιτα 

άί αηίιηβ πια ΐηίταάα ββτί. - ίηβ. ρβτρ. 100. 

Α άι 5 Βίββηύτβ 1637 8( ίίΐβ) Ν(αονο). 
309. β. ραρα ΑηΙοηίο Οαιηαίατί άαΐ ά. Ροιιηιβα ο^βίΐαίοτ άβΐ Νοβίτο 

8αΙναίοτ ίη άβίίο ά. άί τ. άβΙΙ ΙΙΙ.πιο Μοη8ί§ηοτ Υβεβοοο άί φ βίίίά βί Μ 
βήτα ά'αηίιηβ βί ΐηίταάα ββτί. βί ίηβ. ρβτρβτί 50. . ; 

• 310. ο. Ββν. ξβτοιηοηαβο ραρα [ελλείπει] άβΙΙβ Ροτίβ άί Τβ8θτο βί άα 
ίη ηοίαηηο $ιιο πιοηα8ίβτίο νοβαίο 8. Ζιιαηηβ Ρτοάτοπιο άί τ. άβΐ ηοΗΙβ 
8ίξηοτ Μαηοϊβεβο Υίίοητο άά Ιηί οφίίαίο 8βηζα οιιτα, οοη ίηΐταία ιηβ. 

άαΙΙβ (αίίβΙιβ Ιοτο β (οττηβηΐο 100 ηιί8ητί ίηβίτβα οοη ςιιβΙΙα ρθ88οηο ηνβτβ 
αΐίτί 2 ξβτοηιοηαοάί οΚβ ίη β$80 οοιητηοταηο βί άοί βάίοξβτί. 

311 ο ίΐ Ββν. Ματβαηίοηίο Οαροτά άαΐ οΐ. ΟαΙίνίαηί βί άά ίη ηοία 
ιζηο ?ηοήα8ΐβτίο νοβαίο Ια Μ αάοηηα Οάφίτία ρ08ία ίη άβίίο οΐ άα Ιηί 
οΜίίαίο 8βηζα οατα άί αηίηιβ βί 8θΙο άΗηΐταία ίηο. 200 ρβτρ. αΙΙ'αηηο οοη 
ψιβΙΙί ρ088οηο νίνβτβ Ιηί οοη ιιη αΐίτο οαΙΙο^βτο βάβ ίη βε$ο Μοηα8ίβηο οοιη- 

ιηονα. 
312 ο ξβτοπιοηαοο Μαβατίο Οοηιηά άοί οΐ. Νβο Οίιοηο οι άά ίη ηοία 

ηηα βΚ. νοβαία Ια Μ αάοηηα ίη Ιοβο βοΐφάίά άί τ. άβΐ ηοΗΙβ είριοτ Οίαηηί 
ΟαΙβτνί, άα Ιαί ο^ίίαία) 8βηζα βήτα άί αηίιηβ, βί Μ ά’ΐηίταάα ββτί. - ίηο. 

200 ρβτρ. ίηοίτοα οοη ςιιβΙΙα ρο88οηο νίνβτβ Ιαι βί ιιη αΐίτο οαίοξβτο οίιβ ίη 

313. €·. ϋ οαίοξβτο ΜοΙοξΚία άαί 8. Ζοτζι άβΙΙβ Ροτίβ βί άα ιη ηοία 
ητια άι. νοβαία 8. Ζιιαηηβ Ρτοάτοτηο άί τ. άβΐ ηοΜβ 8ι§ηοτ Οαίβτρι άα 
Ιηί οβίίαία 8βηζα βήτα άί αηίηιβ, πια ά' ΐηίταάα ρβτρ. 100 οοη ψιβΙΙι νινοηο. 

άοί οαΧπαβτί οίιβ ίη β880 οοπιηιοταηο. . 
314. ο. ραρα Οοη8ίαηϋη Οοπιηά βί άά ιη ηοία 8. ΝιβοΙο, ιη Ιοβο 

ΟαΙίνίη,οοη οιιτα άί αηίηιβ βί Μ. ά’ ΐηίταάα ίηββτία άί βίβτηοείηβ άβί ΟΗτίείίαηί 

?6ΓΡ' 60’ Α άϊ 25 ΧΟτβ 1637 8(ίίΐβ) Ν(ιιονο). 
315 ο ραρα ΊΧιοάοήΟιίτξοροίλΙο άοί βΙΒοοβα, Ιοβο άβΙΙα 3βτβτιί88ίπια 

8ί§ηοτία, βί άά ίη ηοία όβίΐίατ ίη άβίίο ά. 8. ΜίοΗβΙβ Ατβαη^βΙο, οοη οιιτα 

άί αηίηιβ βί ΐηίταάα οβτί. - ίηο. ηιοηίβ.. . . . . ' 
3ΐβ. Ιίβπι όβίΐια ίI ιηοηα8ίβτίο άί 8. Αηίοηιο ηβΐ οί. 8οοτριο βί ηοη 

Ηά ΐηίταάα β08α ηβ88ΐιηα. _ , „ „Ί. 
317 β ραρα Οοη8ΐαηίίηο Ματίά άαί βί. 8ρύβα, Υβ8βοναάο 8. ΒΙια, 

' 1 7-3-1969 
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„ Μ ίη ηοία ο^ΐίατ ίη <Μο Α Ια οΚ. άί 5. Μίοΐιβΐ ΑτοαηξβΙο, άί τ. άά 
νκωναάο, οοη οατα άί αηίιηε βί ίηΐοαάα οβοί. ■ ιηο. ροτρ. IV. _ 

318 β. οαίοΐβτο ΤΜοάαΙο ΡαΗοΙί άαί οί. Τύιεεο βί άα ιη ηοία αηο 
Μοηαείεήο νοοαίο Ια Μ αάοηηα ροείο ίη άβίίο βί. άι τ. άά ηοΗΙε Σιριοτ 
Ζαοοαήα ΖαηοανοΙ ΡβίνοριιΙο άα Ιηί οβίίαίο βί Μ ιηΐναάε οοη. - ιηο. άαΙΙι 
Ζί άί εεεο ΜοηαεΙοΠο ροτρ-200 ίηοίτοα, οοη ςηοΙΙί ροεεοηο Ιοη,τει ιη ηΐα 

αΐίτί άοί βαίορβτί οάβ ίη β880 οοπιηιοταηο. 
319 β ραρα ΜαηοΙί ΜαηεΙΙο άαί βί. Ρικορι 3. ΕΙια βί άα ιη ηοία 

ηηα άι. άί Νοείτο 3αΙοαΙοτβ, εεηζα οιιτα άί αηίηιβ, άι τ. άεΐ νεεοοοαάο, 

8βηζα ΐηίταάα αΐβιιηα. 

Α άϊ 28 άβίίο. 
320. β. α οαίοξβτο ΜίοίιαΙί ΟΙοεεοάΙιβίί άαί ά. νβεοοοαάο 8. ΕΙιά βί 

άά ίη ηοία Ια οΚ. άί Οπιεεφεο, εεηζα οιιτα πια εοίο ηηα ΐηίταάα άιροτρ. 10 
321. β. α οαίοξοτο 8ΐφαηό ΤΙιεπιεξηοΙι άαί βί. Ριεοορι 8. ΕΙια Η 

άά ίη ηοία Ια Λ. άβΙΙα Μ αάοηηα ΡαΙίΛεηα ίη άεΐίο ά. οοη ιηίταάβ οεΠ. - 

ίηο. ρβτρ. 50 αΙΓαηηο. 

Α άί 29 Χδτβ 1637. 
322 ο ραρα ϋοη8ίαηίίη ΟβταβΙιαβϊιί άαί βί Ρταοοηα βί άα ιη ηοία 

ηηα οΐι. άί 8. Ζιιαηηβ ΤΗεοΙϋξΟ εεηζα οιιτα ά'αηίιηβ πια Μ ά'ΐηίταάα οβτία 

Όβτρβτί 50. 
1637 8ββΙιίά. 

323. β. ίΐ Άοο. Ρτοίοραρα ΜαηοΙί ΏίηιίΙτοραΙο άαί βί. Οατξία βί ιη 
εεεοαιεεΐοη άεΙΙί οτάίηί άβΙΙβ Ιοτο ΕοοοΙεηζε άά ίη ηοία ΙαΛ .οΗβ ροεεεάε 
είΐααΐα ηά τηεάεείτηο βί. ίηΐϋοΐαΐα 8. Ζοτζι άβΙΙα ?ηαίε Ηα ά ΐηίταάα οοεα 
αίοιιηα πια ά'ίηοετία ρετρβτί 100 ίηοίτοα, Ια ?«αΖβ Μ οατα ά αηιπιο βί οιεηβ 

οΜοίαΙα αηοο άα ραρα Οοτ§ί εαο ί'φο. 
324. Ιίβιη άίοε οβιίατ ιιη αΐίτα οΗ. ίηίιΐοΐαΐα άβΙΙα 3^ Οτοοβ άι τ. 

άεΙΙί ΜαιιτοραΙίετί ίια οατα ά'αηίηε βί ά’ίηίταάα ίηο. ρβτρ. 1 ■ 
325. Ιίβπι άίοε οβίίατ ηηα οαρβία ίηΐιΐοΐαΐα άβ δαίοαίοτβ Νοείτο οί 

ηοη Κα ά^βηίταά^ οοεα ο,Ιοιιηα. 
326. Ιίβηι ιιη αΧίτα είηιίΐβ ίηΐίΐοΐαΐα 8αηία νβηβταηαα. 

327. Ιίβηι αη αΐίτα είπιίΐβ ίηίίίοΐαία 8αηίο Ζοτζι. 
328. β. ίΐ Ββν. ραρα Βρηίό άαί βί. Οιοείό ίΐ ςααΐβ άιββ οβιίιαι α β . 

ίηίίίοΐαία 8. Ματίηα άί βήτα ά’αηίΜβ άβΙΙα ψιαίβ ηοη ϊια ηβββαηα 80Τ β 

ά’ΐηίταάα. . 
329. Ιίβιη άίοε οβίιίατ 3. ΑΐΗαηαείο οοη οατα ά αηίιηβ εεηζα ιηΐταά . 

33θ' Ιίεηι Ια οΗ. άί 8. Ζααηηε ΟΗτίεοεΙοτηο οοη οατα ά’αηιηιε βί εεηζα 

ίηίΐ'αάα. 
Έπετνρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, νΕτος ΛΤ 
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331. Ιίβηι άίββ οβιίίατ Ια βΗ. άί 3. Ζοτζί Ια $ιιαΙβ β βαρβία βί Ηά άβ ίηίίβ 
Ιβ εορταάβίίο βΗ. ιιύίβ ίηββτίί Ιίτβ 200. 

332. β. ίί Κβν. ραρα ΑΙβχί 8βοτάίίί βί άά ίη ηοΐα ιιηα βΗ. άί 8. ΝίβοΙό 
ροεία ηβί 61. Βταεραε, Ηά βιιτα άί αηίιηβ βί β άί βιια λ, ηοη Ηά ίηίταάα ββτίβ 
πια ά'ίηββτία Ιίτβ 30 α Γαηηο ίηβίτβα. 

333. Ιίβιη οβϊίία Ιί ίη/τβεβτίίίβ βΗ. βί εοηο βαρβίΐβ, ηοη Ηαηηο ίηίταάα 
άί εοτίβ αίβηηα βί άά ίη ηοΐα Ιβ άι. άί 8. ΡαηίαΙβοη, £. Ζηαηηβ ϋτίείοείοπιο 
β 8. V βηβταηάα. 

334. β. ΪΙ Ββν. ραρα ΜαηοΙί 8 αταβΗίηό άαϊ βί. Βταεραε βί άά ίη ηοία 
Ια βΗ. άβ 8αίναίοτ Νοείτο, ρο8ία ηβϊ εηο βί. άί τ. άβ Μοηείρηοτ Αηιίτά 
ΜβΙίεεητρο βί Ηά άί βήτα ά'αηίηια ηίβηίβ πια ά'ίηίταάα ββτί. ρβτρ. 12 ίηβίτβα. 

335. Ιίβηι άίββ οβιίίατ ιιηα βαρβίία 8βηιρΙίββ ίηίίίοΐαία 8. Ζηαηηβ 
άαΙΙα φ ιιαίβ ηοη Ηά ηβ88ΐιηα ίηίταάα. 

336. β. ίΐ Κβν. ραρα ΜίρΗβίί 5αταβΚίηό ρ ϋοείαηάί άαϊ βί. ΜβεεορΗοτί 
ίΐ $ηαΙβ άίββ οβιίίατ ηηα βΚ. ίηίίίοΐαία 8. ϋοείαηάίηο άβ τ. άβΙΙα ταίβτηίίά 
8αταβΗίηό, Ηά βιιτα ά'αηίιηβ βί ά'ίηίταάα ββτί. βί ίηβ. Ιίτβ 30 β Γαηηο ίηβίτβα. 

337. Ιίβηι Ια βΗ. άβ Τηΐίί 8αηίί άί τ. άβΙΙα {ταίβτηίίά 3αταβΗίηό, ροεία 
ηβϊ εηάβίίο βί. Ηά βιιτα ά'αηίηιβ βί ίηίταάα ββτί. βί ίηβ. Ιίτβ 30 ίηβ. 

338. Ιίβηι Ια βΗ. άβΙΙα Νοείτα Βοηηα άί τ. εηα, β βαρβίία εβηζα ίηίταάα. 
339. Ιίβηι Ια βΗ. άβΙΙα Νοείτα Όοηηα Ρεατοηιίΐίηρίαη ί, άί τ. άβϊΐί 

ΡεατοπιίΙίηρί, β βαρβίία βί ηοη Ηά ίηίταάα άί εοτίβ αΐβιιηα. 

340. β. ίΐ Ββν. ραρα Οίοτρίίά 8βοτάίΙί ς. Εταηρίά άαϊ βί. ΜβεεορΗοτί 
ίΐ %ιιαΙβ άίββ οβιίίατ Ιβ βΗ. άβ Νοείτα Βοηηα ροεία ηβϊ εορταάβίίο βί. άί τ. 
άβΙΙα βοιφαίβτηίίά, Ηα βιιτα ά'αηίιηβ βί ίηίταάα ββτί. βί ίηβ. Ιίτβ ίτβηία α 
Γαηηο ίηβίτβα. 

341. Ιίβιη Ια βΗ. άί 8. Αηίοηίο, εΐο Ιαρό, άί τ. άβ ϋαρβίαη ΒαηιηΙί 
8βοτάίΙί, β βΗ. εβηιρίίββ βί ηοη Ηά ίηίταάα βοεα αΐβιιηα. 

342. Ιίβιη Ια βΗ. άί 8. Ζηαηηβ Ετβιηίία άί τ. άβ ϋαρβίαη ΒατηιιΙί 
βί άβί ΡτβναβΗί, β βΗ. εβηιρίίββ βί ηοη Ηά ίηίταάα αίβηηα. 

343. Ιίβηι Ια βΗ. άί 8. Ττίηίίά άί εηα τ. βί ηοη Ηά ίηίταάα αίβιιηα. 
344. β. ραρα ΒαηιηΙί 8βοτάίΙί ίί ριιαίβ άίββ οβιίίατ Ια βΗ. άί 8. Ζηαηηβ 

Ρτοάτοιηο ροεία ηβϊ βί. ΜβεεοβΗοΗ άί τ. άβΙΙί 8βοτάίΙί, β βΗ. εβηιρίίββ βί 
ηοη Ηά ίηίτ. αίβηηα. 

345. β. ραρα Ζαηίη Ραίίβτο (ρ 3ίβ άαϊ βί. ΜβεεοβΗοΗ βί άίββ οβιίίατ 
Ια βΗ. άβΙΙα Νοείτα Βοηηα άί τ. άβΙΙα βοιψαίβτηίίά Ηά βήτα άΓ αηίιηβ βί 
ηοη Ηά ίηίταάα ββτί. ιηα άΗηβ. Ιίτβ 40 αΐ Γαηηο. 

346. Ιίβιη Ια βΗ. άβί 8αΙναίοτ ηοείτο άί τ. βοπιβ ΓαΙίτο Ηά βήτα ά’αηίιηβ 
β ά'ίηίταάα αίβηηα. 

347. β. ραρα ΝίβΚφτο 8αίίά ρ ραρα ϋοείαηάί άαί βί. ϋοΐοβαεείά ίί 
φηαΐβ άά ίη ηοία Ια βΗ. άβί 8αΙναίοτ Νοείτο άί τ. άβΙΙί (ταίβΙΙί Οοτροταβί 
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άί βήτα άί αηίιηβ, Ηά $ ίηίταάα ββτία Ιίτβ νίηίί αΙΓαηηο ίηβίτβα βί ά’ίηββτία 
αίίτο ίαηίο. 

348. Ιίβιη άίεβ οβιίίατ ίτβ αΐίτβ- βΗβεηοϊβ, βαρβίβ, άαΙΙβ φιαΙΙβ ηοη 
οοηεβρηίεβΗβ ηβεεηηα εοτίβ άί ηίίΐίίά βί εοηο Ιβ βΗ. άι 8. Ζοτζί, 3. ΝίβοΙό 
βί άβΙΙα Νοείτα Βοηηα. 

349. β. ίί Ββν. ρβτοπιοηαβο ΕΙίίαεείο 8αίίά άαϊ βί. ϋοπιίίαάβε Ιβ $ιιαίβ 
άίβεβ οβιίίατ Ια βΗ. άί 8. Ζηαηηβ Ρτοάτοιηο άί τ. εηα, Ηά βιιτα ά? αηίιηβ βί 
ηοη Ηα ίηίταάα άβ εοτίβ αίβηηα. 

350. Ιίβηι άίββ βΗβ ηβϊ πιβάβείιηο βί. Ηά ηη αΐίτα βΗ. ίηίίίοΐαία άβ 
8αΙναίοτ Νοείτο άί τ. άί Ραρα ϋοείαηάί Είίίηα, οβΐίαΐα άαϊ ηιβάβείπιο. Ηά 
βήτα ά'αηίτηα βί ά'ίηίταάα ίηββτί. Ιίτβ 30 αΙΓαηηο πια άί ββτία βόεα ηβεεηηα. 

351. β. ραρα Οίοτρίο Ραίίβτο άβί βί. ΑηοροΙί βί άά ίη ηοία Ια βΗ. άί 
8. Ζοτζί ροεία ηβϊ εορταάβίίο βί. άί τ. άβ ϋίοτρί ΡτβναβΗί. Ηά βήτα ά'αηίιηβ 
βί ηοη Ηά ίηίταάα αίβηηα. 

352. Ιίβηι άίββ οβιίίατ άηο βαρβίβ Γηηα άί 8. Ββιηβίτίο βί ΓαΙίτα άβίΐα 
Μαάοηηα Νοείτα εβηζα ίηίταάα αίβηηα,. 

353. β. ραρα ΑΙβχί 8βοτάίίί ίί {[ιιαίβ άίββ βεεβτ ηβί βί. Ττβρίίί άηο βΗ. 
Γηηα άί 8. ΝίβοΙό βί ΓαΙίτα 8. Είία, ψιβίΧα άί 8. ΝίβοΙό β βοη βιιτα ά'αηίιηβ 
β ΓαΙίτα έ βΗ. εβηιρίίββ άαΙΙβ ψχαίίί ηοη Ηά ίηίταάα ηβεεηηα. 

354. β. ραρα Οίοτρί 3αίίά ρ. ραρα ϋοείαηάί β άίβεβ οβιίίατ Ια βΗ. άί 
8. Ζοτζί ροεία ηβϊ βί. νταεβα άί εηα τ. Ηά βήτα Ρ αηίιηβ βί ά'ίηίταάα ββτί. 

βί ίηβ. Ιίτβ 20 αΙΓαηηο. 
355. Ιίβηι άίβεβ οβιίίατ ηβί βί. λΙηνά Ια. βΗ. άί 8. Vβηβταηάα Ια ςιιαίβ 

β άί τ. άί ίηίίο ίί βί. Ηά βήτα ά'αηίηιβ βί ά'ίηίταάα βοεα αίβηηα. 
356. Ιίβιη άίβεβ ανβτ άοί αίΐτβ βΗβεοίβ είπιρίίββ άαΙΙβ ρηαΙΙί ηοη Ηά 

ηβεεηηα ηίίΐίίά. 
357. β. ραρα ϋαραάοβα 8βοτάίίί ίί ηαίβ άά ίη ηοία Ια βΗ. άί 8. Ζοτζί 

ροεία ηβί βί. Αξία. ΗητηβΙί οβίΐίαία άα ίιιί άί τ. άβ ηιοηείρηοτ Αηιίτά Μβίίε- 
εητ%ο ρβτ Ια ριαίβ ραρα οριίαηηο αί πιβάβείηιο ρβτρ. 150 βί ηοη βοηεβριιίεββ 
άβΙΙα ίηίταάα. ('βτιηα πιβηο ί 50 πια ίοβηβ άαϊΓίηββτίί 100 ρβτρβτί αΙΓαηηο 
ίηβίτβα, Ια ρηαί βΗβεβ β άί βήτα $ αηίιηβ. 

358. Ιίβηι άίββ οβίίατ Ια βΗ. άί 3. Ύβηβταηάα άί βήτα ά'αηίιηβ βί ηοη 
βοηεβρηίεββ άί εοτίβ αίβηηβ ά’ίηίταάα. 

359. Ιίβιη άίββ οβιίίατ Ια βΗ. άί 8. Ματία, βΗίβεα εβηιρίίββ εβηζα ηβεεηηα 
ίηίταάα. 

360. β. ραρα Βίιηίίτί ΡαραάοριιΙο άβί βί. ϋαρεοάαεεί ίί ριιαίβ άίββ 
οβιίίατ Ια βΗ. άβί 8αίναίοτ Νοείτο αί βί. Ραζίαηόε άί τ. άβίία βοιψαίβτηίίά. 

IIά βήτα ά'αηίιηβ βί $ ίηίταάα ίηββτία Ιίτβ 20 αΙΓαηηο βί ηοη αίίτο. 
361. Ιίβιη άίββ οβιίίατ Ια βΗ. άί 8. Ζοιζί ροεία ηβί εορταάβίίο βί. άί τ. 

βοπιβ άί εορτα. Ηα βήτα Ραηίιηβ βί ηοη αίίτο <Γίηίταάα. 



372 Μαρίας Κ. Χαιρέτη 

Α'. ΠΙΝΑΞ ΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ 

ΑογοΙϊπ ή ΑΰΓοίεΓΟ, 19, 72, 74, 270 
Αβίά, 94 
Α§ία Ματΐπα, 90 

Αβία Κυηιείϊ, 357 - 359 
Α§ίο Οοδίαηΐϊηο, 216 
Α§Γθ1εα, 137 

Α§ϋδίο ή Αυ^υδΙα, 134, 145 
ΑΙεχαη<3ι-οιι, 249 

ΑϋεαπιΒο, 240, 241, 242, 243, 244, 245 
Αηεηιοηιϊΐο, 119 
Αηοροΐί, 351, 352 

Αρίεοηία Οΐδίβΐ, 175, 176, 179, 180 

Αηηεηιΐδ ή Απηεηϊ, 190, 193, 208 
ΑγοπΪ, 19, 20, 24, 25, 36 
Αδρτα δρΐΐΐα, 28 
ΑδρΓε§Ιϊαηό, 258 

Βί1Γβ&Γ63, 213 

ΒΓ38235 ή νταδεαδ, 332-335, 354 
ΒΓΟδηεΓΟ, 227 

Οώυδ, 173 
Οαοοάίεΐιΐ, 298 

03ίιΐ3 ή Οαΐηε, 212, 219, 222, 223, 224 
Ο&ίαιπϊοί, 254 
Οιΐΐνίίΐπί, 311 

Οαΐϊνϊίϊ, 314 
Οαΐϋναδ, 191 
Οαπιατεδ, 6 
0&ΤΠ&Γ), 285 

Οαηε3, 33, 37, 38, 39, 52, 54, 55, 56, 57, 
58, 62, 63, 70, 73, 75, 78, 85, 86, 87, 
113, 114, 115, 116, 118, 119, 124, 128, 
129, 136, 138, 139, 140, 141, 154, 155, 
156, 168, 169, 170, 174, 188, 189, 195, 
255, 256, 264, 282, 310 

0&ρδοά35δί, 360 
Ο&Γεα Οαίο, 181, 182 
θ3Γέ, 277 

0&η<Ιί, 226, 230 
Ο&νιΐδδί, 42 
Ο&νιΐδδί (Ιείΐα δικία, 64 

Οιείαΐέ Αραηο, 267 

ΟΗείαΙα Οαίο, 260, 274 
Οιείαΐαοΐιί, 257 

Οιεταιηεα Αραηο, 157 
ΟΙιεΓΕΠιεα Οαίο, 165, 166 
ΟιεΓ&ίϊόεα, 142 

ΟιεΓαίΜεα Εϊπιηΐ, 144, 145, 146 
ΟΗέίίΓο Ρείεεαηο, 302 
Οπίατο, 292 
ΟΗΐοηέ, 275 
Οιϊραπδδί, 5 

ΟΙιΐΓίοηιαάο ή 01ιίΠοηΊ&<1ο, 93, 120, 206 
Οιϊδδαηιο Ο&δίεΐ, 292, 293 , 294, 296, 297, 

299 

Οιοδίό, 328 -331 
Ο'βαΓα Οιιηιαίίαηΐ, 112 
ΟεαΙαπα ή Οίοαίατεία, 43, 46, 49, 50, 96, 

150, 151 

Οίοΐίϊεα, 200, 201, 217, 218, 221 
ΟίδΙεΓηε, 1 

Οΐαχίΐδδο -ή Οΐαάβδδο, 147, 148, 158,167, 171 
Οοΐοοαδδβ, 347, 348 
ΟοΙοΓοόίέ, 312 

ΟοΓαΐΙαίΙεδ, 349, 350 
ΟοΓαοΗίά ΡβΓαζζο, 300 
ΟοΓαεΙιίεδ, 32, 34 

ΟοΓίοΟαεΙιί, 51 
Οαδία, 4 
Οπα νπδδϊ, 291 

ΟαίΓο, 246, 247 
Οϋηβηί, 307, 308 
ΟαπαρείΠΐαπ^, 41 
ΟυΓη&δ 234 

ϋαπηαΓο Οαίο, 251 
Οεΐ&δδΐηεα, 159, 160 
ϋΙίΓαρ&ηεα Οαίο, 259 
ΟοΓαείιί, 9 
Οπιε1ιίαη&, 91, 92 
ϋΓαοοηα, 322 
ϋΓαιηϊα, 273 

ΕΙοδ Αηο, 291 

ΡεβίΙεε, 19 

Εκκλησιαστική άπογραφή Χανίων 1637 373 

Ρΐαείιέδ Οαίο, 232 

Ροαπιεα, 309 

ΡΓαάεΙαεΙιΐάο, 12 

Ρι-έδ, 215, 220, 225, 228 

Οαΐ3£3£ΐ1ϊθ, 21, 22, 26 
Οαΐαία, 76, 79, 80, 83, 88, 101, 125, 126 

Οαπρα, 67, 68, 69, 71, 185, 186 

Οαναίοείιοπ, 177, 178 

Οεπιηί, 104 
ΟβΓο^εαΠ, 17 

Οίΐ38Ϊ ΡβΓΟΖΖΟ, 301 

Οΐι&δί Ζογζϊ, 304 

Οΐιϊαχίεηα, 249 
ΟΙιοΓαίαοΗΐ, 40 

ΟΗοπάαοΙιΐ, 29 

Οΐιηΐδδοροΐί, 231 
ΟΐοΓ^ΐεΐ, 323 - 327 

Οίουΐΐϋιίαηέ, 153 

Οο&η&, 106, 137 
Οο^ηεδ, 199 

ΟηΝΙοεΗοπ, 278 

Εαηβα, 82 

Εεζζαπία, 272 

ΕυίταοΜ, 105 

Μ&ΓβΗεΓα ή Μαξίιεπίδ, 202, 203, 204, 205, 

305 

ΜαΙαίΠυτο Αραηο, 279 

Μαΐαχα, 164 

Μαίειηε, 252 

ΜαΓαίΚοείιείαΙο, 276 

Μαίΐιεα, 239 

ΜαιίΓΟδρΐΙα, 48 

Με£θϋ νΐ&ΐα, 7 

Με1ε§ϊια, 72 

Μεδδοβίιοπ, 336 - 346 

Μοάίιϊ, 109 

Μοίο, 33 

Μοηαδίϊπ, 5 

Μυτεηέδ ή Μιιπιέδ, 53, 65, 81, 100, 172 

Μιι8ιιγ&, 30, 31 

Νεο Οιογϊο, 312 
Νεο Οιογϊο νεπ, 183, 184 
ΝβΓοαιπι ή ΑηεπκηίΓα, 59 60, 61, 66, 

123, 127, 143 

Νίρρο, 233, 235, 237 

Νο^Μα, 125 
Νορϊβία, 149, 238 

Ραρα<ϋαηϋ, 283 

Ραηεβηιο, 250 

Ραζϊαηόδ, 360, 361 

Ρεπιο^ηα ΑηοΓαοίιΐ, 209 

Ρετηο^ηα Βατήαπβο, 210 

Ρεηιοβηα Βοΐαηϊ, 21 ί 

ΡοΓηοβηα ΡΓβηιαπη, 207 

ΡβΓνοβΙϊα Οαδίπίοβίιοπ, 98, 99 

ΡεΓνοϋζζΐ, 15 

ΡεΐΗαπ, 16 

Ρΐαία^ηΐα ή Ρΐαίαπεα, 77, 108 

Ρα1αία§ηϊα Αΐζαίϊηα, 97 

ΡΐΓ@ο, 187, 229 

Ρϊγ§ο Ριίαδδοηιεηο, 130, 295 

ΡΪΓ£θ ΡδΪΓοηεΓΟ, 131 

Ρϊγ§ο ΡΙαίαηεα, 107 

ΡοΓία δαΙΛίοηεΓα, 129 

ΡογΙο (1ϊ ΤεδΟΓΟ, 310 

ΡογΙο Νονο, 286 

ΡοίίδΐΪΓΒΪα, 74 

ΡΓεδίήύΗϊα, 74 

Ρπηοίϋιαδδο, 11 

Καν<1ιι§1ια, 261, 262, 263 , 265, 268, 284 

Κ,οεεα, 214, 315 
Κοάορύ, 192, 269, 271, 275 

8. ΕΙία νεδεονα<1ο ή Ρϊδοορί, 317, 319, 320, 

321 
5. Ζογζϊ ιΙεΠε Ροτίβ, 313 

δαββίοηεΓα, 169 

δείανοριιία, 289, 290 

δείανοριιΐο, 147 

δεοηϊδο, 135 

δεοΓρϊο, 316 

δευίεΐοηα Οαρεϊΐο, 281 

δειιίεΐοηα ΟοΓηατο, 84 

8ρα§ιιΐαεο, 287, 288 

δρβίΐϊα, 266 

δρεΙΙία νεδεοναιΐο 8. ΕΙία, 317 
δίβπιοδ ή 5ίεπιί (βλ. καί Οϊδίεπιε), 2, 3, 4, 

5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 

26, 27 
δίϊΐο, 121, 194, 196, 197, 198 
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8ηι1&, 47, 48, 95, 117, 286 

Τείεδδο ή Τϊΐϊδδο, 280, 318 

Τ1ι&1&8δθ5ρΪ£ΐϊο, 23 

Τίιεπδο, 162, 163 

Τίίΐό, 149 

ΤΓ3β1ιίηΪ3οο ΟοικΙογο, 306 

ΤΓερΐίϊ, 353 

ν&]ε(1ϊ&η&, 122 
ναΐΉο, 236, 248 

ν&πίϊ&, 130 

ν&πρείΓΟ, 89 

ν&ϋ1ιΪΓυη·ΐ3, 303 

ναίοΐ&οο, 152, 153 

νοίοπίΐ, 35, 44, 45 - - 

νίβΐΛ, 10 

νΐαοΙιοΓοηΐίϊδδα, 132, 252 

νπδδί, 102, 103, 110, 111 

νυν&δ, 355, 356 

ΧεΓΟδίετηϊ, 253 

(Αγνώστου τοποθεσίας), 133, 161 

Β'. ΠΙΝΑΞ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

[Ανώνυμος], Κεν. Αόό&ΐε, 73, 74 

ΓΑνώνυμος], Κεν. ΟεΐΌΐηοη&οο, 310 

Αείιϊηεο Αηίοηϊο, ρ&ρ&, 198 

Αείιϊηεο Μ&ηοΐϊ, ραρ&, 196, 197 

ΑεΝηεορυΙα 8ΐ3ηΐ3ίουΙ&; 48 

Αείαάϊ Μ&ηοΐϊ, ρ&ρ&, 281 

Αεί&άϊ Μ&ίίεο, ο&ΐο§εΐΌ, 268 

Αείαόϊ Μί§1ιε1ϊ, ε&1ο§ει*ο, 269, 270 

Αεί&ςϋ ΝίεοΙό, ρ&ρ&, 192 

Α§Μ&<Β Οϊ&ηηϊ, ρ&ρα, 129 

Αβίπΐΐί Μεΐείίο, εαίοβετο, 214 

Αίεχοραίο Μ&τεο, ρ&ρα, 277 

Αιη&Γ£οπίβ ε1ΐ3, 256 

Αηείοζ& εΗ&, 146 

Αηίίηηόορυΐο Μ&ηοΐϊ, ρ&ρ&, 190 

Αηίΐιϊηιο, §0Γ0ηιοη&εο, 275 

Αι-β&ηάεπίΐι&π (= οικογένεια), 254 

Ατοΐοβα, δεΓοηιοηαοο, 66 

Αδρτεο Μ&ηοΐϊ, ρ&ρ&, 219 

Β&ίία Αηίοηϊο, ρ&ρ&, 118 

Β&γοζζϊ ε1ΐ3, 144, 208, 258 

Βηδεηο Μεΐείίϊο, §εΓοηιοη&εο, 266 

Βοΐ&ηϊ είι&, 213 

ΒοπιΙ)3Γίΐ3 Νΐΐΐο, Κεν. ε&Ιθ£επ>, 52 

Βοζζ& ε1ΐ3, 223 

ΒηεΗϊ Ρα^Κηιηϊο, εαΙο§ετο, 97 

ΟαΙαίΗίϊ εΐΐβ, 94 

€&3&ίΓ&ίϊ 06Γ6ΠΙΪ3, Κεν. δίβηοΓ ϊεοηοηιο, 121 

0&1&δθ Οϊ&ηηϊ; ρ&ρ&, 304 
Ο&Ι&δο ΝϊοοΙό, ραρ&, 303 
Ο&Ιόο Οοδί&ηόϊ, ρ. ρ3ρ3, 285 
^&I1^0 ΟΪΟΓ§ϊ, Ρ3Ρ3, 285 
Ο&ίβο Νϊεοΐό, ρ3ρ3, 188, 189 
0&ΙεΓ£Ϊ ε1ΐ3, 180, 202, 203, 204 
0&1εΓ£Ϊ, ηοόίΐε δΐβηοτ, 313 

Οαίετβϊ Οϊ&ηηϊ, ηοόίΐε δίοποί, 312 
Οαΐϊν&πϊ ΊΤιοηια, 290 
Ο&ΐίνϊοίϊ Μ&ηοΐϊ, ρ3ρα, 305 
0&1θ£βΓε& Αη0Γε&, ρ&ρ&; 43 
0&1θ£εΓε& ΟϊθΓ§ί, ρ3ρ3, 43, 273 
0&1ο§ετε& Μ&ηοΐϊ, ρ&ρα, 134 

θ3ΐθ26Γ63· Τΐιεοί&ηϊ, §εΓοηιοη&εο, 107 
€&1οιη&ίϊ Ρϊΐϊρρο, ρ3ρ3, 155 
Ο&ΐηάΐιϊδ ϋεηιεΐτϊο, ρ&ρ&, 116, 117 
θ3ΓΠεδδ3 Οί&ΟΟΙΏΟ, Ρ3Ρ3, 105 
0&ιηί55& Μ&ηοΐϊ, ραρ&, 146 
Ο&ρ&άΗοεΙιϊ Οϊογ§ϊ, ρ&ρ&, 165 
Ο&ρ&όΐιοείη Μεγοο, ρ&ρ&, 166 ·' 

Ο&ροιη ΜΕΓΟαηίοηίο, Κενείεηάο, 311 
Ο&ιόΓΠϊ Οί&ηηϊ, ρ3ρ3, 154 
ΟαΓίοίΊΐΕοη Βεοηάϊο, £ει*οιηοη&οο, 280 
0&ΓίοΠΙ&ε& Νεοίϊίο, §ει·οιηοη&εο, 26 
0&Γίοίϊ1&ε& Νϊεοΐό, ρ&ρ&, 35 
0&ΓίοΓϊ1&ε& δϊείΐ&ηο, £εΓοηιοη&εο, 44 
0&τείο δίΓαΐϊβο, βεΓοπιοηαεο, 13 
Ο&ίί&ηϊ (= οικογένεια), 37 
0&ί&ηϊ Τΐιοηιαδο, (ΙοίΙοΓ, 84 
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Ο&ίεΐ&ηο, §εΐΌΠΐοη&εο, 19 

Ο&ίεΐ&ηο ΑΙενίδο, ρ&ρ&, 167 

€&ίε1&ηο Οϊογβϊ, ρ&ρ&, 18 

Ο&ίεΐ&ηο Εαε&, Ρ&Ρ&, 20 
Ο&ίεΐεηο Μ&ηοΐϊ, ρ&ρ&, 16, 17, 18 

Ο&ίεΐ&ηο ΝίεοΙό, ρ&ρ&, 25 
Οαίεΐ&ηο ΤΐιοΟοπη, ρηρε, 34 

Ο&ν&Ι&το εΐια, 59 

Ο&ν&Ι&το Βεοηϊη, ρ&ρ&, 195 

Ο&ναΙ&π, ρ&ρ&, 257 

Ο&ν&ϊΐο Οϊ&ηηϊ, ρ&ρ&, 128 

Ο&νοίο Μαηοΐϊ, ρ3ρ3, 231 

ΟεηαΓβε Ογ6§ογϊο, ρ&Ρ&> 4 

Οεη&τε& Ιηηηΐ, ρηρε, 3 

ΟεηαΓεε ΜεποΙϊ, 4 
ΟεηΕΓΟΕ Μηηοΐί, ρ. ραρα, 3 

ΟεπΕΓεε Νίεοάεηιο, βογοπιοπεοο, 6 

Οεπατεε ΚοάεηοΕηο, 4 

Οεηητεα 8ΐ3Πΐ3ίΐ, ρηρη, 12, 14 

ΟβηΕΓαάΙιο (— οικογένεια Κεναρέα), 29 

Οΐιΐοζα εΐιε, 257 
αιΪΓ§Ϊ3ηηοριι1ο Βεο, ρερε, 306 

ΟΗίτεορηΙο αοηδίαηιίϊ, ρηρη, 38 

ΟΙιΪΓ^ορηΙο ΤΚοάοΓΪ, ρ&ρα, 315, 316 

013.(12. ΟεοΓΕΪΐε., ραρα, 230 

0ΐ3(1& Μεηοΐΐ, ρερ3, 236 

Οΐ3<3εο ΟΪ0Γ8Ϊ, ρερη, 248 

01&ρ2ίί3Γ3 Αηίοηϊο, 10 

0ΐ3ρ3ΐί3Γ3 Αηίοηϊο, ραρ&, 29 

0ΐ2ρ&ίί3Γ3 Αηίοηϊο, ς. ρερ^: 2 
0ΐ3ρ2ίί3Γ3 Αίΐιαηηδδϊο, §εΓοιηοη2εο, 5 

0ΐ3ρ3ίί3Γ3 Οοδί&η<3ΐ, ρυο(ΐ3ηι, 5 

0ΐ3ρ3ίί3Γ3 Μδηοΐϊ, ραρΕ, 27 

01&ρ3ίΐ3Γ3 Ματεο, Κεν. ραρε, 8, 9, 10 

01ηρ3ίί3Γ3 Μεΐείϊο, §ετοιηοη<ΐοο, 15 

ΟΙαρΕίίατη Νείο, 6 

0Ι&ρ2ίί3Γ3 ΝϊοοΙό, ρερε, 2 

0ΐ3ρ2ίί3Γ3 8&ν3, Ρ&Ρ&, Π 

0ΐ2ρ2ίί2Γ3 - ϋεηιϊαηαείιί ΜδαΐΓΪο, θ2ΐο§ε- 

ΓΟ, 7 
Οοηιϊηείο ΟεοΓ^Πέ, ρερ&, 112 
Οοηηιίι Οοηδίηηΐϊηο, ρ&ρ&, 314 
Γοττιπε ΜαεηΓΪο, §6Γ0ΙΏ0η300, 312 

Οοηόί Οϊογ§ϊ, 239, 240, 241, 242 

Οοηόϊ Ρο^Ιιέ, ρηρε.) 243, 244 

Οόηάϊ Μηηοΐϊ, ρ&ρει, 245 
Οοηόοβϊαηηϊ Ρταηοεδεο, 145 

Οοηόοΐεο, 103 

Οορεο Οϊογ§ϊ, ρηρδ, 98, 99 
Οορεο Μϊείιείίη, Ρ&Ρ&, 282 
ΟοΓίαΙοηϊ Οϊ&ηηϊ, εεΙο^εΓΟ, 161 

€θδδΪΓ3 Μεΐείϊο, ρερ^, 135 
Οηίί2§1Ϊ2ηο Οετεοιία, §εΓθίηοη&οο, 81 
Ουζζυ§ΙΪ3ηο Μεοεγϊο, §6Γοηιοηαεο: 67 

Ο&ηιοΓό Αηιότοδϊο, §εΓθπιοη2εο, 249 
Οεπιογο Μεΐείϊο, δετοηιοηαοο, 158 

Οηπετο €ο8ϊοπιϊγϊ, ρερ3, 279, 282 
ϋαρεδΕΓΟ Ατδεηϊο, Κεν. §εΓοηιοη&εο, 70 

ϋ&Γηι&ΓΟ ΒεΓΠ3Γ<1ϊη, δϊ§ηοΓ, 286 
ΟΕνίίΙιϊ ΟεΓαδδπηο, §εΓοηιοη2εο, 75 

ϋϊηιϊίΓορηΙο Οεοτ§ϊ, 323 
ΌϊηιϊίΓοραΙο Μ&ηοΐϊ, ρτοίοραρε, 323 - 327 
Οτηεοηάορυΐο Οϊ&ηηϊ, οαίο^ετο, 213 

Εαόεηιοηο§Ϊ3ηιΐϊ εΐια, 41 

Ραδδυΐδ. Π1ΐ3ΐηΪ3ηο, ραρ&, 139 

Ραδδΐιΐέ Μαηοΐϊ, ρ&ρ&, 139 
Ρϊηοεαίϊ Οϊογ§ϊ, ρ&ρ&, 226 
Ρΐοβοίοπιο Αηίοηϊο, ρ&ρ&, 296, 297 

ΡΙογ& ΡΓ&ηεεδεο, ρβρα, 284 
ΡΙογ& Ρ&Πΐιεηϊο, §εΓοηιοη3εο: 149 

Ροεο ΝϊοοΙό, ρ&ρ&, 35, 86 
ΡΓ3άε1αε1ιί(1Ιιο (= οικογένεια), 12 

ΡΓηάεΙο Αηίοηϊο, ρ&ρ&, 156 
Ραηιϊ Οοηδίαηίϊη, Κεν. ρ&ρ&, 47, 48 

Ραηιϊ ΟεθΓ§ϊο, ρ&ρ&, 157 
Ραιηϊδ Οϊ&ηηϊ, ρ&ρ&, 298 
Ρηιηϊ ΙΙ&χϊο, ρ&ρ&, 162 
Ριηηϊ Μαίίεο, ρ&ρ&, 46, 181 
Ρηπιϊδ Μϊβΐιεί, ρ&ρ&, 162, 164 

Ραηιϊ ΝίεοΙό, ρ&ρ&, 46 
Ραηηδ Β&νε, δετοηιοη&εο, 163 

Ο&§!ιϊοΐί ή Ο&§1ιϊο1ϊ Αηίοηϊο, ρ&ρ&, 264 

Οε1&β& Μ&ηοΐϊ, ραρ&, 21, 22 

ΟαΙΙαηο εΗ&, 107 
Οαΐεία Οοηδίαηόϊ, ρηοηΟΕίη, 36 

α&1&ί& ΟεΓ3δδϊιηο, §ετοΓηοη&εο, 36 

ΟαΙΙεο Μϊείιείίη, ρ&ρ&, 33 

Ο&ΐϊοίϊ ΑΗόεηο, ρ&ρ&, 113 
θ3Γεζζοίϊ Ιο&οΐιϊηι, βεΓοηιοη&εο, 126 

Οαναΐδ ε!ι&, 101 
0&ν&1& ΟεΓ&ηϊ, ρ&ρ&, 272 
θ3ν&1& ΟεΓθ1&πιο, δϊ§ηοΓ, 89 
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Οαναΐα ΜαηοΙϊ, ραρα, 233 
Οαναΐα Μαεϊηο, ραρα, 217 
Οαναΐα Μαίίεο, ραρα, 204, 205 
Οαναΐα Μείειϊο, Κεν. ραρα, 229 
Οαναΐα Νϊοοίό, ραρα, 160, 177, 178 
Οαναΐα Ζαεοαπα, ραρα, 159 
Οαναηόϊ Ζαηηοηί, ραρα, 258 
ΟανοάΗοπ Νϊοοίό, ραρα, 32 
ΟανοάΗοπ Ζαηηϊη, ραρα, 32 
Οανπΐί ΟαιίΓεηίϊο, §εΐΌηιοηαεο, 59, 60, 61 
Οεηαίϊ, όοίίοΓ, 95 
Οεεαεϊιαείιί Οοηδίαηίϊη, ραρα, 322 
ΟΙίαΓεΙίϊα ΟϊθΓ§ϊ, ραρα, 90 
ΟΙιαΓεΙιϊα ΜαηοΙϊ, ραρα, 108 
ΟΙιαηο§εηηϊ Οϊαηηϊ, ραρα, 80 
ΟΙιαΓίοΓϊΙαεα Οϊαηηϊ, ραρα, I, 286 
ΟΗαΓίοίϊΙαεα Νϊοοίό, ς. ραρα, 1 
ΟΙιαΓίοΓϊΙαεα δανα, εα1ο§εΓθ, 23 
ΟΙίΓΟδορυΙΙα Αόπαηα, δί§ηοΓα, 291 
ΟΙαβα δίαιηαΐϊ, ραρα, 127 
ΟΙϊ^οΓορυΙο Αηόοηϊ, ραρα, 185, 186, 187 
ΟΙοδδοόΗείϊ Μϊεϊιαίϊ, εα1ο§εΓθ, 320 

ΟθΓ§θΓ&ίίϊ (= αδελφοί), 347 
Οπιηαηί, βεΓοηιοηαεο, 37 

Ουιηαίαπ Αηίοηϊο, ραρα, 309 

ΟαΓαηόο Βεπιαπίϊη, ραρα, 252 
ΟαεαηοΙο Μεΐείίϊο, εαΙοΐ’εΓΟ, 172 
ΕειηεηΐΙί ναδδϊΐϊ, ραρα, 265 
Εϊίϊηα Οοδίαηάϊ, ραρα, 350 
Βΐνίετΐ Οϊαηηϊ, 133 
ίιιεαεϊιί εϊια 104 

ΙλιγοπΟο ΜεΙείΙϊο, εα1ο§εΓο, 250 
ΒυΓ&πάο Ζογζϊ, ραρα, 145 
Ογηίό, ραρα, 328 - 331 

Μαείιεί'α ΟϊγϊΙο - ΡογΓϊγο, δί$ηοΓ, 140,141 
Μ&§ίΐ6Γ§ϊοίί ΟεοΓ§ΐ, 10 

Μα§1ιεΓ§ίοίϊ Οεοι§ΐ, ραρα, 28 
Μα§ηαίϊ Οϊαηηϊ, ραρα, 77, 78, 87 
Μαηΐυΐα ΜαηοΙϊ, ραρα, 276 

Μαηιαία Μϊεΐιείϊη, ςυοηιίαιη, 276 
Μαηηιηα Οϊαηηϊ, ραρα, 49 
Μαη§αηαπ Οΐοεοιηο, 302 
Μαη§αηαπ Νϊοοίό, ραρα, 71 
Μαεεείΐο ΜαηοΙϊ, ραρα, 319 
Μαεεδεαίεο εΐια, 280 
Μαπη, δϊ§ηοΓ, 183 

Κ. Χαιρέτη 

Μαπηορυΐο Αηίοηϊο, ραρα, 200, 201 
ΜαπηαΓα Οεπιείπο, ραρα, 168 
Μαείέ Οοηδίαηίϊηο, ραρα, 317 
Μαδοεορο Οοηδίαηίίηο, ραρα, 225 
Μαδοεορο Οϊαηηϊ, ραρα, 215, 220 
Μαδοεορο ΜαηοΙϊ, ραρα, 222, 228 

ΜαυΓοηιαίϊ Μαηιΐδδο, £εΓοηιοηαεο, 175 
ΜαιιεοραΐΙεπ (— οικογένεια), 324 
ΜαϋΓοριιΙο Μϊεΐιείϊη, ραρα, 235 
Μαχϊιηο Οϊαηηϊ, ραρα, 102, 103 
Μαχϊηιο ΜαηοΙϊ, ραρα, 110, 111 
Με§α)οεοηοηιο Αηίοηϊο, ραρα, 40 
Μεβαίοεοηοηιο ΟεοΓ§ϊο, ραρα, 30, 31 
Μεβαίοεοηοηιο Μαίΐιεο, εαΙοβεΓΟ, 53 
Μεβαίοεοηοηηο Μαίίϊο, εαΙο^ετΌ, 24 
Με§&1οοοηοΓηο δΐΓαίϊ§ϊ, 44 
Με§Εΐοεοηοηιο δΐΓαίΐ§ϊ, ραρα, 41 
Μεΐεόεδ Ζαεοαπα, δϊβηοΓ, 191 
ΜεΙϊδδϋΓβο ΑΓηίΓέ, ΐΏοηδί^ηοΓ, 334, 357 
ΜεϋδδΐΐΓβο Αηίοηϊο, ραρα, 295 
Με1ίδδυΓ§ο Οαΐϊηΐεο, Κεν. βεΓοηιοηαοο, 

56, 57 
Με1ϊδ8ΐιΐ'§ο Οαβπεί, ββΓοηιοηαεο, 95, 96 

Με]ϊδδηι·§ο ΟεοΓ£Ϊ, ς. ραρα, 211 
Μεΐϊδδαΐ'βο ΜαηοΙϊ, ραρα, 211 
Μεη§αηο εΐια, 219 
ΜεΓ§αηο εΐια, 275, 276 
Μεπΐϊ ΜαηοΙϊ, ρηρα, 193, 194 
Μεδδ3.Γ§1ϊο Μηηοϋ, 65 
ΜΪΓηίοΓΐ Μδηοΐϊ, ρ&ρ&, 271 
Μοίϊη Ζαεε^ΓΪα, ηοϋϊΐε δϊ§ηοΓ, 172 
Μο1ο§ΙιΪ3, εαΙο^εΓΟ, 313 

Μοηοναδδΐοίΐ Αίΐίδηαδδίο, ^εΓοπηοηοεο, 82 
ΜοΓ^αηίε εΐια, 82 

ΜθΓ§ηηίε - ΖαηεαΓοΙ Βυεα, ηοόϊΐε δί^ηοΓ, 
83 

Μογπιογϊ, δϊ§ηοΓ, 272 

Μογπιογϊ ΗεηιαηαεΙ, δϊ§ηοΓ, 66 
Μογοπϊ εΐια, 123 , 
Μαόαζζο ε03., 75 
Μυόαζζο Οοηδίαηίϊη, ραρα, 39 

ΜιιΟαζζο Νϊοοίό, ραρα, 97, 104 
Μαΐείεηα, ηιηάοηηη, 102 

ΜηδδΐίΓΟ Αηίοηϊο, όοιηϊηο, 33 
ΜηδδΐίΓΟ Αίΐιαη&δδϊο, ριρα, 237 
ΜαδδυΓΟ Μ&ηοΐϊ, ρερα, 253, 254 

ΜαδδηΓΟ Ζυηηηε, όοηιϊηο, 33 
Μαζα Μίεΐιείϊη, ρηρα, 289 
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Νϊεοΐϊη Οοηδίηηίϊηο, τηϊδδεΓ, 96 

Νϊοοίό, ραρη, 239 
Νοίί&ΓΪ Μαηοΐί, ρ&ρ&, 182, 183, 184 

ΟροΓρεπ Βαϊδϊ, ραρ&, 140 

Ρη§η δίηηιαϋϊ, ρ^ρη, 91 
Ρα§& Τΐιεοόοπη, ραρη, 92, 93, 94 
Ρα§1ιϊ ΝίΓο, βεί'οιηοηαεο, 147, 148 

Ραϊόΐιϊ ΟεοΓ§ϊο, ραρα, 212 
ΡαΐιΙΗΪ ΟεΓεηιΪ3., §0Γοηιοη3.εο, 206 

Ρηίόΐιϊ Νϊοοίό, ραρ&, 210 

Ραΐεοεαρη εΐια, 39 
Ραηζαΐϊ Μϊεΐιείϊη, ρηρα, 302 
Ραρα03.εϊιϊί11ιο (= οικογένεια), 274 
Ραρ&άορυίο Αηίοηϊ, ρηρ3, 283 
Ραραάοριιΐο Οαΐϊηϊεο, §εΓθΐηοη&εο, 179, 

180 
ΡαραΟοριιΙο ΟεηιείΓΪο, ρ&ρ3, 360, 361 

Ρερδ^οραίο Οϊογ§ϊ, ραρη, 260 
Ραρ&(1οριι1ο Μηηοΐί, ρηρα, 267 

Ραπδ <3ε, εΗα, 126 
ΡαιΊοϋ ΤΗ-εοάιιίο, ε&1ο§εΓθ, 318 
Ρηδθ[αα1ϊ§ο Μαιεο, ρηρα, 224 
Ρηδ^υαίϊ^ο δρίτίΟο, ραρα, 223, 224 
ΡαΐίεΓΟ ΟεοΓ§ϊο, ρηρα, 351, 352 
ΡηίίεΓΟ Οϊηηηϊ, ραρα, 173 

ΡηίίεΓΟ δίΠ ςηοπόαιη, 345 
ΡηίίεΓΟ Ζαηηϊη, ραρα, 345, 346 
Ρδΐί^ΐια Αηίοηϊο, ρ^ρη, 307, 308 
Ρει-Γεϋ Οοογ§ϊ, ρ&ρ3. 144 
Ρεϊπάϊ Νϊοοίό, ραρ3 174 
Ρβϊπόϊ Ζογζϊ, ρηρει, 169, 170, 171 

Ρείπόϊ Ρ&Ρ3., 154 
ΡείΓοριιΙο ΝεοΓίΐο, ^εΓοηιοη&οο, 72 

ΡΪΓ£θ Οϊογεϊ, ραρα, 238 
Ρϊζζαηιαηο οΐια, 200 
Ρίζζίηΐ3ηο Οίον3ηηϊ, ηοόϊΐε δί^ηοΓ, 249 

Ροΐηηϊ, δϊ^ηοΓ, 299 
Ροΐ&ηί Νίεοΐό, ηοόϊΐε δϊ^ηορ 293 
Ρεεναοΐιϊ, 342 

ΡΓεναοΙιϊ ΟΪΟΓ2Ϊ, 351 
ΡεεπιαΓίη οΐια, 221 
Ρποίόϊ Ραίδδϊο, ^εΓΟπιοηηοο, 124 
Ρδ&Γ3 Οειίΐϊηϊεο, §6Γ0ΐηοηΗ00, 261, 262, 263 

Ρδ3Γ& Οίαηηί, ραρα, 54 

Ρδ3Γοηιϊ1ίη§ϊ (= οικογένεια), 339 
ΡδαΓθΐΓπϋη£θ ΟοηδΙαηίϊη, ραρα, 191 

Ρϋΐαείιϊ Οϊαηηϊ, ραρα, 119 
Ριιίαοΐιϊ Ματοο, ραρα, 232 

ΚεηϊοΓ (= οικογένεια), 58 
ΚεπΐοΓ δί^ηοΓ, 251 
Κ,οόοβιΐϊ ΟαηίεΙ, Κεν. Ραΐετα, 55 
Κοπιαηϊίί Οετεηιϊα, ^εΓοηιοηαεο, 125 
ΚυΓο Οοηδίαηίϊη, ραρα, 150. 151 

δαϊία ΟοηδΙαηΟί, ςιιοηόαηι, ραρα, 347, 354 
δαϊία ΕΙίίαδδϊο, ^εΐ'οηιοηαοο, 349, 350 

δαϊία Οϊογ§ϊ, ραρα, 354, 355, 356 
δαϊία ΝίοΙιϊίοΓΟ, ραρα, 347 

δαηια Οϊαηηϊ, ραρα, 274 
δαΓαεΙιϊηό ΟοδΙαπΟί, ςυοηόαιη, 336 
δαΓαεΙιίηό ΜαηοΙϊ. Κεν. ραρα, 334, 335 
δ&Γαοόίηό Μϊ§ΗεΙί, Κεν. ραρα, 336, 337, 

338, 339 
δαταείιεηοριιΐο Μαηοΐί, ραρα, 216 
δείανο Ματεο, ραρα, 130 
δείανιιηο Απότεα, ραρα, 120 

δοοπΙΠΐ (= οίκογένεια), 344 
δεοπίϊΐϊ ΑΙεχί, Κεν. ραρα, 332, 333 
δοοηΐϊΐϊ Οαραόοεα, ραρα, 357, 358, 359 
δοοπίίϋ Οαηιυΐϊ, εαρείαη, 341, 342 

δοοΓόϊΙϊ Οαηιυΐϊ, ραρα, 344 
δεοηΐίΐϊ ΟεηιείΓΪο, ραρα, 114, 115 
δοοηΐϊΐϊ Οϊηιϊίπ, Κεν. ρΓοίοραρα όοη, 58, 

147 
δοοπίϊΐϊ ΟανΓαΐΙ, Κεν. §εΓθΐηοηαοο, 292 
δεοπίϊΐϊ ΟεΓοηίηιο, §εΓοηιοηαεο, 299 
δεοΓάϊΙί Ρταη^ΐα, η. ραρα, 340 
δεοΓάϊΙί ΟϊοΓδϊΙα, 340- 343 
δεοπίϊΐί ΟαιίΓεπίϊο, ^εΓοηιοηαεο, 123 

δεοηΐϊΐϊ ΜαηοΙϊ, ραρα, 141, 152, 153, 293, 

300 
δεοπϋί Μαίίεο, §ει*οηιοηαεο, 100 
δεοΓόϊΙί Μείΐοίΐϊο, §εΓοηιοηαοο, 176 
δοοπίϊΐϊ - Μαι*αίαηί Οϊογ§ϊ} ραρα, 255 

δεοπίϊΐϊ - Μαΐ'αΓαηϊ (— οικογένεια), 255 
δείεηα Μαεεο, ραρα, 251 
δεηαόΐηό δίείϊαηϊη, ραρα, 209 
δεΓΪεο Οοηδίαηίϊηο, ραρα, 207 
δεηνο ΟεοΓ^ϊ, ραρα, 218 
δεενο Μεΐίοόίο, §εΓθηιοηαεο, 101 
δΓαεό Αεαείιϊο, εαίοβεεο, 301 
δϊιιηϊ Μϊεΐιείί, ραρα, 79 
δϊαηϊ Ραιιΐο, ραρα, 76 
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δοβοΐοο Οί&ηηί, Κ,ον. ραρα, 38 
δίαποΙΙα (= οικογένεια), 179 
δίανταοΐπ Οοδί3, 51 
δίαυπαηο Ζογζϊ άοίίΟΓ, 50 
δίοίαηοίο Μ&ηοϋ, ραρε, 88, 89 
δίοπο ΟϊθΓ§ΐ, ρ&ρα, 227 

δίοπο Μ&ηοΐί, 283 
δίοπο Μΐοΐιπίϊ, ηυοηάαιτι, 283 
δίοπο δίπηίίΐίί, ρερα, 234 

δίΓ3ίΐ§ο ΟπγοΙο, 13 
διιπάί Είίίιηίο, βΟΓοηιοη&οο, 65 

ΤΗβηιο§ηοίϊ Μποαπο, οα1ο§βΓθ, 257 
Τάοηιο§ηοίί δίο^Ιίεπό, οα1θ£βΓθ, 321 
Ίταππηί ο1ΐ3., 52 
ΤΓΟβίιαΙο Οοηδίαηίίπ, ραρα, 142, 143 

Υαίοπίβ Ιδποπ, Κβν. $ϊ£πογ ^βΓοηιοηαοο, 122 
ναΓαηϊ Νίοοίό, ρ&ρα, 221 
ναΓάε Μαπηο, ρ3ρα, 202, 203 
V3553Ι0 Νίοοίό, ραρα, 294 
νπδδίίορυΐο ΟίΟΓ^ί, ραρα, 246, 247 
νπδδΐίοραίο Μοίτοίαηί, §οΓθΐηοη3θο, 208 
νβηίοΓ Οίηιίίπ, ραρα, 278 
νβΓ§3ΐβαπΙί οΐιπ, 68 
VβΓ§&1βιΐΓΪΐί δίοίϊαηίη, ραρα, 68, 69 
νβΓ§3Πο Ββπΐ3Γ(3ίη, ηοβΠο δί§Π0Γ, 172 
νοΐΊ§ο Ροίίηο, ραρα, 133 
νβπ^ο Οίαηηί, ραρα, 131 
Υοπεο Μηγοο, ραρα, 132 

νίίοιίΓΟ Μαηοΐοδδο, ηοόίΐο 5Ϊ§ηοΓ, 310 

νίζζαιηαηο, ΠΙϋδίΓίδδίηιο δί^ηοΓ, 226 

νίζζαηιαηο - Οαεορυΐο, δί&ηοΓ, 246, 247 

νΐ35ίο Αίάαηαεδίο, ραρα, 62, 63 

νΐ35ίο Μαιχοίβο, Κον. ραρα, 136 

νΐ3δίο Χοηο, ϋοίίοΓ, 64 

νΐαίοριιΐο Οίαηηί, ραρα, 138 

νοίαοα Νίοοίό, ραρα, 287, 288 

νοίποε Ζογζϊ, Ρ3Ρ3, 291 

νοίαηβ Οίαηηί, 5Ϊ£πογ, 292 

νοΓίηΐ Αηίΐιίηιο, οαΙοββΓΟ, 256 

Χαιηοάί Οίαηηί, ςιιοηάαηι, 51 

Χαηαοάί ΜαηυδδΟ, ραρα, 51 

ΧίίΤβο Ρατίΐιβηίο, ^βΓοηιοηαοο, 42 

Ζ3Π03Γβί1θ, 57 

Ζαποατοί Αηίοηϊο, 5ϊ§πογ, 45 

ΖαηοΕΓοΙ ΒοηβόβΙίο, §βΓοηιοηαοο, 106 

ΖαηεαΓοΙ Ββηοΐΐβίίο, ΚονοΓοηάο, 137 

Ζ3Π03ΓΟ1 ΡΓ3Π00500, ηοόίΐβ 5Ϊ§ηοΓ, 130 

Ζαηοατοί Ιδαβείία, ηοόίΐβ άοηιϊηα, 259 

ΖαηοπΓοΙ Ζογζϊ, ηοΜΙβ δί§ηοΓ, 165 

Ζαηοατοί - ΜθΓ§αηίο Ειιοα, ηοόίΐο δί§ηοΓ, 83 

ΖαηοαΓΟί - ΡβίΓΟρπΙο Ζ3003ΓΪ3, ΠΟόϊΙο δίβΠΟΓ 
318 

Ζ&ηο3Γορυ1ο ΜίοΗοΙίη, 5Ϊ§ηοΓ,· 259 

Ζαπιηιί ΑίΗαηαεδίο, ραρα, 109 

Ζίναοάί (= οικογένεια), 42 

Ζιιοοηί δίαηιαίί, ραρα, 199 
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Γ\ ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΝΑΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΩΝ 

"Ονομασία τον ιερού καθιδρύματος Τοπωνύμιον 

"Αγ. Αθανάσιος 
"Αγ. Αθανάσιος 
"Αγ. Αθανάσιος 
Άγ. Αικατερίνη 
Άγ. Αικατερίνης μονή 
"Αγ. Ανάργυροι 
Άγ. "Αννα 
'Αγ. "Αννας μονή 
"Αγ. Αντώνιος 
"Αγ. Αντώνιος 
"Αγ. Αντώνιος 
"Αγ. Αντώνιος 
"Αγ. Αντώνιος 
"Αγ. Αντώνιος 
Άγ.' Αντώνιος 
"Αγ. Αντώνιος 
"Αγ. Αντώνιος 
"Αγ. Αντώνιος 
"Αγ. Αντώνιος 
"Αγ. Αντώνιος 
"Αγ. Αντώνιος 
"Αγ. “Αντώνιος 
"Αγ. “Αντώνιος 
"Αγ. “Αντώνιος 
“Αγ. “Αντωνίου μονή 
'Αγ. “Αντωνίου μονή 
"Αγ. “Απόστολοι 
"Αγ. “Απόστολοι 
"Αγ. “Απόστολοι 
"Αγ. “Απόστολοι 
"Αγ. “Απόστολοι 
"Αγ. “Απόστολοι 
"Αγ. “Απόστολοι 
"Αγ. “Απόστολοι 
"Αγ. “Απόστολοι 

"Αγ. Βασίλειος 
"Αγ. Βασίλειος 

ό Κλαδισσός 
τά Χανιά 
τό Χωστόν 
τά Χανιά 
τά Νεροκούρου 
τά Χανιά 
τά Χανιά 
τά Χανιά (έκτος τών τειχών) 

ή Αύγούστα 
ή Βρύση 
ό Γαρίπας 
ή Κάϊνα 
τό Καμάρι 
ό Κάτω Καρές 
τό Καστέλλι Κισάμου 
ό Κάτω Κεφαλας 
τό Μεσοχώρι (στο Λαγκό) 

ό Πλατανιας 
τά ΡοδωποΟ 
ή Σούδα (στά Μαυράσπηλα) 

οί Στέρνες 
ό Στύλος 
τά Χανιά 
μετόχιον παρά τά Χανιά 
ή Ρόκκα 
ό Σκόρπιός 
ό Βόθωνας 
ό Γκαλαγκάδος 
ό Κίτυρος Πελεκάνω(ν) 

ξό Κουφός 
τά Λαγγά 
ό Βατόλακκος 
ό Πύργος Ψειρονέρου 
τά Χανιά (έκτός τών τειχών) 

τά Χανιά 
ί 

|ό Ραβδούχας 
τά Χανιά 

1 ΐ 
| 

’ΕπαοχΙα 

; 
1 

ο 

** Οί 
^ £ 

ο 
κ 

Κυδ. ! 171 1 
1 ί 174 

Σφ. | 329 

195 

Κυδ. 59 

• ί 139 
; 1 

• · 1 37 
: 124 

Κυδ. | 134 

Κυδ. 111 

ϊ Κυδ. 186 

! Άποκ. 224 

| Σελ. 285 

! “Αποκ. 181 

[ Κισ. 297 

; Άποκ. 260 

| Σφ. 341 

ί Κυδ. 108 

; Κισ. 269 

: Κυδ. 48 

Κυδ. 2 

| “Αποκ. 198 

: 156 

! 161 
1 
I Κισ. 214" Λ 
Κισ. 316 ι 

. Κυδ. 45 

Κυδ. 21 

; Σελ. 302 

ί Κυδ. 246 

: Κυδ. 82 1 
ί Κυδ. 152 

: Κυδ. ί 131: ί 
! ] 63 

141 

Κισ. 

I 

1 263 

128 
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Ονομασία τον Ιερόν χαθίόρνματος 

& 
ο 

. θ* 

Ο/ 

Άγ. Βασιλείου μονή 
'Αγ. Βασιλείου μονή 
'Αγ. Βλασίου μονή 

Άγ. Γεράσιμος 
Άγ. Γεώργιος 
Άγ. Γεώργιος 
Άγ. Γεώργιος 
Άγ. Γεώργιος 
Άγ. Γεώργιος 
Άγ. Γεώργιος 
Άγ. Γεώργιος 
Άγ. Γεώργιος 
Άγ. Γεώργιος καί Θεοτόκος 
Άγ. Γεώργιος 
Άγ. Γεώργιος 
Άγ. Γεώργιος 
Άγ. Γεώργιος 
Άγ. Γεώργιος 
Άγ. Γεώργιος 
Άγ. Γεώργιος 
Άγ. Γεώργιος 
Άγ. Γεώργιος 
Άγ. Γεώργιος 
Άγ. Γεώργιος 
Άγ. Γεώργιος 
Άγ. Γεώργιος 
Άγ. Γεώργιος 
Άγ. Γεώργιος 
Άγ. Γεώργιος 
Άγ. Γεώργιος 
Άγ. Γεώργιος 
Άγ. Γεώργιος 
Άγ. Γεώργιος 
Άγ. Γεώργιος 
Άγ. Γεώργιος 
Άγ. Γεώργιος 
Άγ. Γεώργιος 
Άγ. Γεώργιος 
Άγ. Γεώργιος 
Άγ. Γεώργιος 
Άγ. Γεώργιος 
Άγ. Γεώργιος 

ό Κάτω Δραπανιάς 
τά Χανιά (έκτος τών τειχών) 
τά Χανιά 

ό Γαρίπας 
ή Άγ. Ρούμελη 
ό Άλίκαμπος 
ή Άνώπολις 
οί Άρμένοι 
τά Άσπρα Σπίτια 
τό Βαθύρρευμα 

;ό Βάμος 

|ό Βρασκας (σημ. Φρασκάς) 
[τό Γαβαλοχώρι 
[ό Γαρίπας 
|ό Γαρίπας 
τό Γεωργίτσι 

,τό Γεωργίτσι 
ό Γκαλαγκάδος 
τό Γριμπιλοχώρι 
τό Δαρμαροχώρι 
ή Δριλασσινέα 
τά Δρακιανά 
τά Δράμια 
τό Θέρισον 
ή Κάϊνα 
τό Καλαμίτσι 
ό Καρές 
τό Καρύδι 
τό Καστέλλι Κισάμου 
τά Κάτω Κεραμειά 
τό Κεφαλάκι 
ή Κολοκασιά 
ή Κρύα Βρύση 

|ή Μαλάξα 

ή Μαραθοκεφάλα 
οί Μαχαιροί 

[οί Μουρνιές 
τά Νεροκούρου 
τό Νέο Χωριό Βέρι 
ό Νίπος 

τά Νοπήγια (στό Τυφλό) 

|ό Πατσιανός 

259 

73 

75 

69 

357 

245 

351 

208 

28 

303 

248 

354 

178 

67 

68 

327 

323 

26 

278 

251 

159 

91 

273 

162 

222 
254 

277 

230 

296 

165 

257 

348 

291 

164 

276 

204 

172 

66 

183 

233 

149 

361 
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Όνομασία τον Ιεροΰ καθιόρνματος Τοπωνυμίαν 

.. . . . _ , 

Επαρχία 
α 

Λ Οί 

Κ 

Άγ. Γεώργιος τά Πεμόνια Μπαρμπαρίγω(ν) Άποκ. 210 

Άγ, Γεώργιος τά Περβόλια Καστριτοχώρι Κυδ. 98 

Άγ. Γεώργιος τά Πρικίδια Κυδ. 74 

Άγ. Γεώργιος Περιστερέας ό Πύργος Κυδ. 229 

Άγ. Γεώργιος ό Ραβδούχας Κισ. 265 

Άγ. Γεώργιος τά ΡοδωποΟ Κισ. 192 

Άγ. Γεώργιος ή Σκλαβοπούλα Σελ* 290 

Άγ. Γεώργιος ό Σκουτελώνας Καπέλλω(ν) Κισ. 281 

Άγ, Γεώργιος οί Στέρνες Κυδ. 10 

Άγ. Γεώργιος ό Τραχινιάκος Σελ. 306 

Άγ. Γεώργιος τά Τσικαλαριά Κυδ. 46 

Άγ, Γεώργιος ό Φρές Άποκ. 225 

Άγ. Γεώργιος Ρβδη&ίβπ τά Χανιά 168 

Άγ. Γεώργιος τό Χορτοδάκι (πλησίον Μ. Χρυσοπηγής) Κυδ. 51 

Άγ. Γεώργιος τό Χωστόν Σφ. 331 

Άγ. Γεωργίου μονή τό Άκρωτήρι (Φεγγίτες) Κυδ. 19 

Άγ. Γεωργίου μονή ό Γαλατάς Κυδ. 101 

Άγ. Γεωργίου μονή ή Σούδα (Νέος Λιμήν) 
ί 
ί 
Κυδ. 286 

Άγ. Δημήτριος 
1 

ή Άνώπολις Σφ. 352 

Άγ. Δημήτριος ό Γαλατάς Κυδ. 83 

Άγ. Δημήτριος τό Μώδιον Κυδ. 109 

Άγ. Δημήτριος οί Στέρνες (Πρινόδασο) Κυδ. 11 

Άγ. Δημήτριος τά Χανιά 114 

Άγ. Δημητρίου μονή ό Πύργος Πλατανιάς Κυδ. 107 

Άγ. Ειρήνη τό Νέο Χωριό Βέρι Κυδ. 184 

Άγ. Ειρήνη τά Χανιά 115 

“Αγ. Ελευθέριος οί Μουρνιές Κυδ. 65 

Άγ. Ελευθέριος ό Άνω Πλατανιάς Κυδ. 97 

Άγ. Ελευθέριος οί Στέρνες Κυδ. 14 

Άγ. Ελευθέριος οί Στέρνες Κυδ. 18 

“Αγ. Ελευθέριος τά Χανιά 255 

Εσταυρωμένος ό Άγ. Κωνσταντίνος Κυδ. 216 

Εσταυρωμένος ή Επισκοπή Προφ. ΉλιοΟ Κισ. 320 

Εσταυρωμένος ή Κερατιδιά Λίμνη Κυδ. 144 

Εσταυρωμένος τά Πεμόνια Άνω Ράχη Άποκ. 209 

Εσταυρωμένος ό Ραβδούχας Κισ. 265 

Εσταυρωμένος ή Σούδα Κυδ. 95 

Εσταυρωμένος ό Στύλος Άποκ. 194 

Εσταυρωμένος ό Τζιτζιφές Άποκ. 217 

“Εσταυρωμένος τά Χανιά 118 

Εσταυρωμένος τά Χανιά 156 
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5 Ονομασία τον ιερόν καβ ιδρύματος Τοπωννμιον 

1 1 

Επαρχία 

Γ 

ί . 
£ Ο/ 

:Λ Οί 

! 1 

Άγ. Εύστάθιος ό Βόθωνας ; κυδ. 44 
! '* 

Ήλίας Προφήτης οί Άρμένοι | Άποκ. 190 

Ήλίας Προφήτης ό Κυρτωμάδος ; κυδ. . : 93- 1 
Ήλίας Προφήτης οί Μαχαιροί : ’Αποκ. 202 

Ήλίας Προφήτης ή Τρυπητή : Σφ. 353- 

ΉλχοΟ Προφήτου μονή οί Μουρνιές Κυδ. 53 

Θεοτόκος ή 'Αγ. Ρουμέλη Σφ. 359' 

Θεοτόκος ό 'Αλίκαμπος | Άποκ. 242 

Θεοτόκος ή Άνώπολις ί Σφ. 352 1 
Θεοτόκος Βλαχερωνιτισσα ή Βλαχερωνιτισσα ! Κυδ. 132' 

Θεοτόκος ό Βόθωνας Κυδ. 35 I 
Θεοτόκος ή Βρύση Κυδ. 110 

Θεοτόκος τό Γαβαλοχώρι Άποκ. 177- 

Θεοτόκος τό Γαβαλοχώρι Άποκ. 178 

Θεοτόκος ό Γαλατας Κυδ. 88 

Θεοτόκος τό Γεράνι Κυδ. 104 

Θεοτόκος ό Γκαλαγκάδος Κυδ. 22 

Θεοτόκος Πατίχαινα ή Επισκοπή Προφ. Ήλιου Κισ, 321 

Θεοτόκος 'Οδηγήτρια ή Κάϊνα Άποκ. 223 

Θεοτόκος ό Καλύβας Άποκ. 191 

Θεοτόκος τό Καστέλλι Άποκορώνου Άποκ. 175 

Θεοτόκος ή Κερατιδιά Λίμνη Κυδ. 146 

Θεοτόκος ό Κάτω Κεφαλάς Άποκ. 274 

Θεοτόκος ή Κολοκασιά Σφ. 348 

Θεοτόκος Γουνοσκαλίτισσα τό Κούνενι Κισ. 308 

Θεοτόκος τά Κουνουπιδιανά Κυδ. 41 

Θεοτόκος ή Λιτσάρδα Άποκ. 272 

Θεοτόκος τό Λουτράκι Κυδ. • 105 

Θεοτόκος ό Απάνω Μαλάθυρος Κισ. 279 ■ 

Θεοτόκος οί Μαχαιροί Άποκ. 2021 

Θεοτόκος οί Μαχαιροί Άποκ. 205 

Θεοτόκος τό Μεσοχώρι Σφ. 336 

Θεοτόκος | 1 τό Μεσοχώρι Σφ. 340 
1 

Θεοτόκος | τό Μεσοχώρι Σφ. 345 

Θεοτόκος Ψαρομηλιγγιανή . τό Μεσοχώρι Σφ. 339 

Θεοτόκος ό Μουζουρας 1 Κυδ. 30 

Θεοτόκος τά Νεροκούρου Κυδ. 127 

Θεοτόκος Έλεοδσα τα Νεροκούρου (μετόχιον Μ. 'Αγ. ΑΙκατερίνης) 1 Κυδ. 60 

Θεοτόκος τό Νιοχωριό (Κολοφωθιά) Κισ. 312 

Θεοτόκος ό Νίπος | Άποκ. 237 

Θεοτόκος τά Νοπήγια Κισ. 238 
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Θεοτόκος 
! 
ό Όμπρόσνερος Άποκ. 227 

Θεοτόκος ;τά Παπαδιανά Κυδ. 283 

Θεοτόκος τά Πεμόνια Πρεμαρίν Άποκ. 207 

Θεοτόκος ;τό Πιθάρι Κυδ. 16 

Θεοτόκος Βαρδιανή ό Πύργος Φυλασσόμενος (Βάρδια) Κυδ. 130 

Θεοτόκος ό Ραβδούχας Κισ. 265 

Θεοτόκος ΐή Σκλαβοπούλα Σελ. 289 

Θεοτόκος τό Σκονίζο Κυδ. 135 

Θεοτόκος ό Σπανιάκος Σελ. 287 

Θεοτόκος οί Στέρνες (Κυπαρίσσι, Μοναστήρι) Κυδ. 5 

Θεοτόκος ιοί Στέρνες Κυδ. 8 

Θεοτόκος Άφέντισσα ό Στύλος Άποκ. 196 

Θεοτόκος ό Τζιτζιφές Άποκ. 218 

Θεοτόκος ό Τζιτζιφές Άποκ. 221 

Θεοτόκος τά Τσικαλαριά Κυδ. 151 

Θεοτόκος ό Φρές Άποκ. 228 

Θεοτόκος ;τά Χανιά 154 

Θεοτόκος Μεσοσπορίτισσα τά Χανιά 140 

Θεοτόκος Όδηγήτρια τά Χανιά (Ανεμόμυλος) 119 

Θεοτόκος 'Οδηγήτρια τά Χανιά (Ροτία δεόδΐοποτε) 129 

Θεοτόκος του Πάθους τά Χανιά 116 

Θεοτόκος τού ΚεηΪ6Γ τά Χανιά 58 

Θεοτόκος Τριμάρτυρος τά Χανιά 113 

Θεοτόκος ή Χρυσόπολίς Άποκ. 231 

Θεοτόκος τά Χωραφάκια Κυδ. 40 

Θεοτόκου μονή τ’ Αλεξάνδρου (στή Γιάδαινα) Άποκ. 249 

Θεοτόκου μονή ό Γαλατας Κυδ. 125 

Θεοτόκου μονή τό Καβοϋσι Κισ. 42 

Θεοτόκου Όδηγητρίας μονή Γωνιάς | ή Γωνιά Κισ. 106. 137 

Θεοτόκου Όδηγητρίας μονή ! ή Καλυβιανή Κισ. 311 

Θεοτόκου μονή ή Τίλισος Κισ. 318 

Θεοτόκου Σχοινιωτίσσης μονή ή Τίλισος Κισ. 280 

Θεοτόκου μονή οί Στέρνες (Περβολίτσι) Κυδ. 
1 

15 

Θεοτόκου του Πλαΐτη μονή τά Χανιά 70 

Θεοτόκου μονή τά Χανιά (Ποτιστήρια) 
1 

74 

Θεοτόκου τής Σιών μονή τά Χανιά 52 

Θεοτόκου Χρυσοσπηλιωτίσσης μονή τά Χανιά 55 

Άγ. Ιάκωβος τά Χανιά I 138 

Άγ. Ιωάννης ό Βρασκας (Φρασκας) Σφ. 335 

Άγ. Ιωάννης ί ή Βρύση Κυδ. 103 

Άγ. Ιωάννης ή Κορακιά Περάτσω(ν) Σελ. 300 

Άγ. Ιωάννης 1 τό Καστέλλι Κισάμου (Ρόκας) Κισ. 293 
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Άγ. Ιωάννης ό Κλαδ ισσός (Κολυβίσι) Κυδ. 167 

Άγ. Ιωάννης ή Σούδα Κυδ. 48 

Άγ. Ίωάννου μονή ό Κλαδισσός (στο Σκλαβόπουλο) Κυδ. 147 

Άγ. Ίωάννου μονή τά ΡοδωποΟ( στό Χιονά) Κισ. 275 

'Αγ. Ίωάννου μονή ό Στύλος (μετόχι Μ. Πάτμου) Άποκ. 121 

Άγ. Ιωάννης Βαπτιστής ή Πρόδρομος ή Κερατιδιά Κυδ. 142 

"Αγ. Ιωάννης Βαπτιστής ή Πρόδρομος οί Κομητάδες Σφ. 349 

"Αγ. Ιωάννης Βαπτιστής ή Πρόδρομος ό Κουρνας Άποκ. 234 

"Αγ. Ιωάννης Βαπτιστής ή Πρόδρομος οί Μαχαιροί Άποκ. 305 

"Αγ. Ιωάννης Βαπτιστής ή Πρόδρομος τό Μεσοχώρι Σφ. 344 

"Αγ. Ιωάννης Βαπτιστής ή Πρόδρομος τά Περιβόλια Καστριτοχώρι Κυδ. 99 

"Αγ. Ιωάννης Βαπτιστής ή Πρόδρομος ό Τζιτζιφές Άποκ. 201 

"Αγ. Ιωάννης Βαπτιστής ή Πρόδρομος ό Τζιτζιφές Πιτσαμάνω(ν) Άποκ. 200 

"Αγ. Ιωάννης Βαπτιστής ή Πρόδρομος ό Τσιβαράς Άποκ. 112 

"Αγ. Ιωάννης Βαπτιστής ή Πρόδρομος τά Χανιά 39 

"Αγ. Ιωάννης Βαπτιστής ή Πρόδρομος τά Χανιά 282 

'Αγ. Ίωάννου Προδρόμου μονή τά Χανιά 87 

'Αγ. Ίωάννου Προδρόμου μονή τά Χανιά 310 

"Αγ. Ιωάννης Ερημίτης τό Άρώνι Κυδ. 20 

"Αγ. Ιωάννης Ερημίτης τά Απάνω Κεραμειά Κυδ. 157 

"Αγ. Ιωάννης Ερημίτης τό Μεσοχώρι Σφ. 

Κισ. 

342 

"Αγ. Ιωάννης Ερημίτης ή Σπηλιά 266 

'Αγ. Ιωάννης Ερημίτης τά Χανιά 188 

Άγ. Ιωάννης Θεολόγος οί Άρμενο ι Άποκ. 193 

"Αγ. Ιωάννης Θεολόγος ό Βάμος Άποκ. 236 

"Αγ, Ιωάννης Θεολόγος ό Γαλατάς Κυδ. 80 

Άγ. Ιωάννης Θεολόγος οί Γωνιές Άποκ. 199 

"Αγ. Ιωάννης Θεολόγος ή Δρακόνα Κισ. 322 

Άγ. Ιωάννης Θεολόγος τό Κακοδίκι Σελ. 298 

Άγ. Ιωάννης Θεολόγος ό Κάμπος Κυδ. 173 

Άγ. Ιωάννης Θεολόγος ό Στύλος Άποκ. 197 

Άγ. Ιωάννης Θεολόγος οί Στέρνες Κυδ. 3 

Άγ. Ιωάννης Θεολόγος τά Χανιά 62 

Άγ. Ιωάννης Καλυβίτης ό Κυρτωμάδος Κυδ. 120 

"Αγ. Ιωάννης Χρυσόστομος ό Βρασκάς Σφ. 333 

Άγ. Ιωάννης Χρυσόστομος τό Καβούσι τής Σούδας Κυδ. 
I 

64 

Άγ. Ιωάννης Χρυσόστομος τό Κούνενι Κισ. 307 

Άγ. Ιωάννης Χρυσόστομος τό Χωστόν Σφ. 
1 

330 

Άγ. Ίωάννου Χρυσοστόμου μονή τά Βαλεδιανά Κυδ. 122 

Άγ. Ίωάννου Χρυσοστόμου μονή 
1 I 
τό Γάζι Περάτσω(ν) 

| 
Σελι 

1 
301 

Άγ. Κθ)νσταντΐνος τό Άρώνι Κυδ. 
1 

36 

Άγ. Κωνσταντίνος ό Κλαδισσός \ Κυδ. 148 
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Άγ. Νικόλαος 
17Αγ. Νικόλαος 
"Αγ. Νικόλαος 
"Αγ. Νικόλαος 
Άγ. Νικολάου μονή 

Άγ. Όνουφρίου μονή 

Άγ. Παντελεήμων 
Άγ. Παντελεήμων 
Άγ. Παντελεήμων 
Άγ. Παντελεήμων 
Άγ. Παντελεήμων 
Άγ. Παντελεήμων 
Άγ. Πάντες 
Άγ. Πάντες 
Άγ. Πάντες 
Άγ. Πάντων μονή 
Άγ. Παρασκευή 
Άγ. Παρασκευή 
Άγ. Παρασκευή 
Άγ. Παρασκευή 
Άγ. Παρασκευή 
Άγ. Παρασκευή 
Άγ. Παρασκευή 
Άγ. Παρασκευή 
Άγ. Παρασκευή 
Άγ. Παρασκευή 
Άγ. Παρασκευής μονή 
Άϊ* Παύλος 
Άγ. Προκόπιος 

ή Τρυπητή 
οί Κάτω Φλακιές 
τα Χανιά 
τά Χανιά 
τά Χανιά (Θαλασσοσπηλιό) 

τό Άκρωτήρι (στή Μελέχα) 

τό Άκρωτήρι 
ό Άσπρελιανός 
ό Βρασκδς 
ή Κάϊνα 
τά Τσικαλαριά 
τά Χανιά 
τό Μεσοχώρι 
τό Νιοχωριό Βέρι 
οί Στέρνες 
ό Κλαδισσός 
ή Άγ. Ρούμελη 
τό Άκρωτήρι 
ή Αύγούστα 
ό Βουβάς 
ό Βρασκάς 
τό Γιωργίτσι 
ό Γαρίπας 
τά Κάτω Κεραμειά 
ό Πλατανιάς 
τά Χανιά 
τό Καστέλλι Άποκορώνου 
τά Χανιά 
ή Βρύση 
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Σφ. | 353 

Άποκ. 232 
< 

33 
| 156 
1 23 

Κυδ. 

ϊ 

72 

1 Κυδ. 74 

Κισ. 258 

Σφ. 333 

Άποκ. 219 

Κυδ. 96 

85 

Σφ. 337 

Κυδ. 183 

Κυδ. 13 

Κυδ. 
Σφ. 

Κυδ. 

Κυδ. 
Σφ. 

Σφ. 

Σφ. 

Κυδ. 

Κυδ. 

Κυδ. 

Άποκ. 

Κισ. 

158 

358 

270 

145 

355 

333 

326 

185 

166 

77 

78 

176 

155 

111 

Άγ. Ρωμανός ό Γαλατάς Κυδ. 101 

Άγ. Σάββας 
Άγ. Σαράντα 
Άγ. Σαράντα 
Άγ. Σοφία 
Άγ. Σπυρίδων 
Άγ. Σπυρίδων 
Άγ. Σπυρίδων 
"Αγ. Σπυρίδιον 

]τά Χανιά 
Γ 

τά Νεροκούρου (μετόχιον Μ. Άγ. Αικατερίνης) Κυδ. 
|τά Νεροκούρου Κυδ, 

|τό Καστέλλι Κισάμου Κισ. 

τό Άρώνι Κυδ. 
ή Κάϊνα Άποκ, 
οί Στέρνες Κυδ. 

τά Χανιά (έκτός τών τειχών) 

139 

61 

123 

299 

24 

212 
4 

54 
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Σωτήρος 
Σωτήρος 
Σωτήρος 
Σωτήρος 
Σωτήρος 
Σωτήρος 
Σωτήρος 
Σωτήρος 
Σωτήρος 
Σωτήρος 
Σωτήρος 
Σωτήρος 
Σωτήρος 
Σωτήρος 
Σωτήρος 
Σωτήρος 
Σωτήρος 
Σωτήρος 
Σωτήρος 
Σωτήρος 
Σωτήρος 
Σωτήρος 

Ταξιάρχης 
Τίμιος Σταυρός 
Τίμιος Σταυρός 
Τίμιος Σταυρός 
Τίμιος Σταυρός 
Τίμιος Σταυρός 
Τίμιος Σταυρός 
Τίμιος Σταυρός 
Τίμιος Σταυρός 
Τίμιος Σταυρός 
Τίμιος Σταυρός 
Άγ. Τριάς 
Άγ. Τριάς 
Άγ. Τριάς 
Άγ. Τριάς 
Άγ. Τριάς 
Άγ. Τριάς 
Άγ. Τριάς 
Άγ. Τριάς 
Άγ. Τριάς 

|ό Άλίκαμπος 
ό Βρασκας 
τό Γάζι Τζώρτζη 

;ό Γαλατάς 
τό Γιωργίτσι 
ή Επισκοπή Προφ. Ήλιοϋ 
τό Καστέλλι Κισάμου 
οί Κομητάδες 
ή Κολοκασιά 
τό Μεσοχώρι 
ό Μουζουράς 
ό Βατόλακκος (Γλουλιδιανά) 

τό Ξηροστέρνι 
ή Πανέθημος 
τά Ροδωποϋ 
ό Πατσιανός 
ό Πύργος Φυλασσόμενος 
οί Στέρνες (στό Φραδελάκηδω) 

τά Τσικαλαριά 
τά Τσικαλαριά (Τριδίχαλη) 

ό Φουρνές 
τό Χωριδάκι 

ή Δριλασσινέα 
ή Άγια 
ό Άλίκαμπος 
ό Άλίκαμπος 
τό Βαρήπετρον 
τό Γιωργίτσι 
ό Νίπος 
ό Σπανιάκος 
οί Στέρνες (στή Βίγλα) 

οί Στέρνες (στή Μ. Βίγλα) 

τά Χανιά 
τό Καρύδι 
τό Καστέλλι Άποκορώνου 
τό Καστέλλι Κισάμου 
οί Κορακιές 

ίτό Μεσοχώρι 
[ό Ραβδούχας 
ή Σούδα 
οί Στέρνες 

|ό Φρές 

! Άποκ. 

Σφ. 

Σελ. 

Κυδ. 

Σφ. 

Κισ. 

Κισ. 

Σφ. 

Σφ. 

Σφ. 
Κυδ. 

Κυδ. 

Άποκ. 

Κισ. 

Κισ. 

Σφ. 

Κυδ. 

Κυδ. 

Κυδ. 

Κυδ. 

Κυδ. 

Κυδ. 
( 
! 

Κυδ. 

Κυδ. 

Άποκ. 

Άποκ. 

Κυδ. 

Σφ. 

Αποκ. 

Σελ. 

Κυδ. 
Κυδ. 

Άποκ. 

I Άποκ. 

Κισ. 

Κυδ. 

Σφ. 

Κισ. 

Κυδ. 

Κυδ. 

Άποκ. 

243 

334 

304 

76 

325 

319 

294 

350 

347 

346 

31 

153 

253 

250 

271 

360 

295 

12 
150 

50 

309 

| 29 
1 
| 

160 

94 

240 

244 

89 

324 

235 

288 

10 
7 

38 

226 

179 

292 

32 

343 

284 

117 

27 

220 
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Άγ. Τριάς 
Τρεις Εκκλησίες μονή 

Άγ. Φανερωμένη 
Άγ. Φανούριος 
Άγ. Φωτιά 

Χριστός Παντοκράτωρ 
Χριστός τού Λουτρού 
Χριστός τού Τζαγκαρέλλο 
Χριστού Μονή 

Τοπωνυμιον 

τά Χανιά 
τώ(ν) Βαρβάρω(ν) 

τό Θέρισον 
τά Χανιά 
ό Ραβδούχας 

οί Στέρνες 
|τά Χανιά 
|τά Χανιά 
|τά Χανιά 
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Κισ. 213 

Κυδ. 163 

129 

Κισ. 261 

Κυδ. 1 

136 
ί 
ί 57 

1 256 

ΜΑΡΙΑ Κ. ΧΑΙΡΕΤΗ 

ΝΕΚΡΟΛΟΓΓΑ 

ΕΚΑΝΖ ΌΟΚΟΕΚ 
(1891-1968) 

Τήν 4ην Νοεμβρίου 1968 άνηγγέλθη έκ Μονάχου ό θάνατος του εκεί 
άπό πολλοΰ άσθενουντος διαπρεπούς βυζαντινολόγου και έπι μακρά έτη 
καθηγητοΰ τής βυζαντινολογίας (1931 - 1961), ακαδημαϊκού Φραγκίσκου 
ΌοΙ§ογ. Ό άείμνηστος καθηγητής είχε διαδεχθή έν Μονάχφ τον Αιι§, Ηεί- 
8€ηδ6Γ§, φιλόλογον και εκδότην κειμένων (και έκεΐνος τον ΚηιιηόμοίιεΓ !) 

και έν τή διευθύνσει του διεθνούς περιοδικού Βγζαηίίηίεοΐιε ΖείΙεοΙιπΓί 
τήν οποίαν και έκράτησεν έπί τριακονταπενταετίαν περίπου, παρακολου¬ 

θούν τήν διεθνή βυζαντινολογικήν κίνησιν (ό ίδιος έγραφεν, ώς έπι τό πολύ 
αόστηρώς, και δι’ όλα τά ελληνικά δημοσιεύματα). Ό μεταστάς υπήρξε 
πιστός καθολικός, ερευνητής διεθνώς γνωστός, μέλος πολλών άκαδημιών 
και έπίτιμος διδάκτωρ πολλών πανεπιστημίων κ.ά. έπιστημονικών έται- 
ρειών, έν οίς και τά Ελληνικά Πανεπιστήμια, ή Ακαδημία Αθηνών και ή 
ήμετέρα Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών. Εις τό περίφημον Φροντιστήριον 
του Μονάχου έσπούδασαν πολλοί “Ελληνες υπό τάς δδηγίας του (ού μόνον 
βυζαντινολόγοι, άλλά καί θεολόγοι, κλασσικοί φιλόλογοι καί Ιστορικοί καί 
παιδαγωγοί κ.ά.), ήτο δέ προφανής ή έπιθυμία του νά τη ρήση τήν Ελλάδα 
έξ έπόψεως επιρροής βαυαρικόν βυζαντινολογικόν φέουδον, πράγμα δπερ 
δεν ήτο ευχερές μετά τήν έν Έλλάδι άνάδειξιν πανεπιστημιακών καθηγητών 
οΐτινες είχον σπουδάσει βυζαντινολογίαν είς Γαλλίαν, Ιταλίαν, Βέλγιον, 

Αμερικήν καί αλλαχού, Ό Όο1§βΓ δεν ύπήρξεν ούτε γραμματολόγος ώς 
ό ΚηιπαόαοΙιεΓ, ούτε φιλόλογος ώς ό Ηοΐδεηδοτ^, ήτο μάλλον ιστορικός, 
στρέψας τήν έρευναν προς τήν οικονομικήν καί διοικητικήν έσωτερικήν 
ιστορίαν του Βυζαντίου, τήν δημοσίευσιν των σχετικών έγγράφων ή τήν 
καταλογογράφησιν των άπολυθέντων βασιλικών όρισμών κλπ. 

Τούτο έρμη νεύει τήν επίμονον εργασίαν του εις “Αγιον “Ορος καί κατά 
τήν διάρκειαν τής γερμανικής κατοχής, δτε ήλθεν είς τήν Ελλάδα φέρων 
στολήν ταγματάρχου καί έπροκάλεσε δυσμενέστατα κατ’ αυτού σχόλια. Καί 
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προηγουμένως εϊχεν έλθει εις ρήξιν προς την έδραν τής Βυζαντινής Φιλολο¬ 
γίας των Αθηνών (Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας) έν τφ 
προσώπω του Νίκου Βέη, τήν διάστασιν δέ ταύτην διετή ρήσε καί έπροκά- 
λεσε καί δτε ό ύποφαινόμένος κατέλαβον τήν έδραν (1949 -1950), αδίκως δέ. 
Είναι άληθές δτι εις τάς ένεργείας ταύτας, μονοκόμματος ώς ήτο Βαυαρός, 
ώθεΐτο πάλιν υπό Ελλήνων τό γένος επιστημόνων, ύπηρετούντων ίδίους 
σκοπούς. Δεν άντελαμβάνετο δέ δτι ούτως έζημίωνεν άφ’ ενός τήν άξιοπι- 
στίαν καί ένημερότητα τοϋ περιοδικού του Μονάχου (ΒΖ), έξ άλλου δέ 
άπώθει τούς μέλλοντας βυζαντινολόγους έκ Γερμανίας προς Γαλλίαν (καί 
Ιταλίαν), δπου αί σχετικαί σπουδαί έλάμβανον τεραστίαν έκτασιν, άπέβαι- 
νον διεθνούς σημασίας καί δεν άπεΐχον των ιστορικών στόχων (έσωτερικής 
ιστορίας τοϋ Βυζαντίου) προς τούς όποιους ό ίδιος ό ϋόΙ§0Γ άπέβλεπεν, 
ένώ παραλλήλως έκαλλιεργοΰντο έκεΐ καί αί φιλολογικοί, θεολογικαί, 
άγιολογικαί καί δή αί περί τήν βυζαντινήν τέχνην σπουδαί. Ταϋτα γράφω 
σήμερον μετά πολλής λύπης, διά νά εξηγήσω απλώς τά συμβάντα, χωρίς νά 
θέλω νά μειώσω τήν μεγάλην καί έξαίρετον σημασίαν τοϋ έργου τοϋ άει- 
μνήστου καί τον θαυμασμόν τον όποιον τρέφω προς τάς διπλωματικός 
ίδίςι καί ίστορικάς εργασίας τοϋ ΟοΙ^ογ. *Αλλ* έπειδή οί μαθηταί του, νε- 
κρολογοΰντες αυτόν μετά πολλοϋ θαυμασμού καί εύλογου συγκινήσεως, 
υπερβάλλουν ώς προς τήν γενικήν σημασίαν τοϋ έργου του (καί δή έναντι 
τοϋ ΚτυπιδαοΗοΓ ! τής γαλλικής σχολής ή τής έργασίας άλλων διασήμων 
συγχρόνων του βυζαντινολόγων ώς ό ΜοΓοαίΐ, ό Ογο§οϊγ6 κλπ.), καλόν θά 
ήτο νά λεχθή εντεύθεν δτι, παρά τάς έξαιρέτους όλίγας φιλολογικός του ή 
γλωσσικάς (περί τήν όρολογίαν) μικράς έργασίας, ό Οδ1§6Γ ήτο κυρίως 
Ιστορικός καί δή ούχί τής πολιτικής ιστορίας καί δτι άπό τής ιστορικής 
ταύτης σκοπιάς δεν είναι εϋκολον νά άξιολογηθή δικαίως καί άντικειμενι- 
κώς, παρά πάσαν γερμανικήν μεθοδολογικήν πειθαρχίαν, ούτε ή βυζαντινή 
τέχνη, πολλφ μάλλον ή βυζαντινή Φιλολογία (Γραμματεία κλπ.). Εις τήν 
έποχήν τής εΐδικεύσεως, είτε τό θέλομεν είτε δχι, δεν είναι ή ιστορία ό 
καταλληλότερος πύργος διά νά έλέγχωνται έκεΐθεν καί άλλοι κλάδοι, ώς 
ή μεσαιωνική (δημώδης) καί νεοελληνική λογοτεχνία, τά μεταβυζαντινά, 
ή φιλοσοφία. "Οταν μάλιστα ύπήρχε καί ή προκατάληψις κατά τής "Ορθο¬ 
δοξίας, ή ώθήσασα εις άποκλεισμόν έρεύνης κάθε πνευματικής προσωπι- 
κότητος ή όποία δεν ύπήρξεν εις τό Βυζάντιον φιλοουνιτική ! 

Ό Οδ1§6Γ ζών δικαίως περιεβλήθη μέ δλας τάς τιμάς καί άλλαχόθεν 
καί εξ ελληνικής πλευράς. Τόμοι τω αφιεροδθησαν, είναι εϋκολον νά εύρη 
τις τάς άναγραφάς των δημοσιευμάτων καί τάς ακαδημαϊκός διακρίσεις 
ών έτυχεν. Διά τοϋτο δεν κρίνο) σκόπιμον νά ύπομνήσω ούδέ τά πλέον 
ογκώδη καί βασικά του δημοσιεύματα, ώς πασίγνωστα. 

Μέγας έργάτης των Βυζαντινών σπουδών, έσφράγισε τήν έποχήν του 

Ρταηζ Πδ]§6Γ -**1 

μέ τήν άκάμαντον δράστη ριότητά του, τήν οξύτητα, τήν μονολιθικότητα, 
τήν μεθοδολογικήν πειθαρχίαν. Τφ όφείλομεν τόσα πολλά ώστε αύτήν τήν 
ώραν νά λησμονώμεν τάς κατ’ άνθρωπον άτελείας, ών αμέτοχοι δεν εϊμεθα 
καί ημείς. Τό μέγα όνομα θά έπιζήση λόγφ τοϋ μεγάλου έρευνητικοΰ έρ¬ 

γου τό όποιον έπετέλεσεν. 
Ν. Β. Τ. 
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ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ I* 

ΑΝ ΑΕΕΟΤΑ ΗΥΜΝΙΟΑ ΟΚΑΕΟΑ β οοάίοιόηε βηιία ΙίαΙίαβ ίη(βτϊοτίβ. 
ά 0 8 6 ρ Η 8 ο Τι ίτ 6 ωηήΐίο βΐ άιιοίιι βάίΐα. I Οαηοηβε 3βρΙβηώΗ8. 
Αάα Ό βϊ) ί αδ ί 0 ο ηζα ίο ωϊΐβξίί βί ίηΘΐηιχίΐ, Κόπια 1966, 

8°, σσ. XV + 467 (= ΙβίίΙκίο άΐ 3ίιζάΐ Βίζαηίίηί β ΝβοβΐΙβηίοί. 
υηίνβΓ$ίΐά άΐ Κόπια), 

Ό έν Ρώμη γνωστότατος και προσφιλέστατος συνάδελφος κ. Ιωσήφ 
δοΐτΐτό, είδικώτατος περί τήν βυζαντινήν ύμνογραφίαν καί μουσικήν, γνώ¬ 
στης τής Βυζαντινής εκκλησιαστικής ήμών ποιήσεως άριστος καί πολλών 
άξιολογωτάτων μελετών ύμνογραφικών συγγραφεύς, συνέλαβεν από ετών 
τό σχέδιον τής έκδόσεως των Κανόνων τής Όρθοδόξου ύμνογραφίας μας 
επί τή βάσει τής δυτικής Κατωϊταλικής παραδόσεως, ούς άρχαιοτέρας καί 
πληρέστερος τής Ανατολικής. Είναι γνωσταί αί συγκοπαί τών κειμένων αί 
έπελθοΰσαι κατά διαφόρους σιωπηράς μεταρρυθμίσεις, ένεκα τών όποιων 
τά διά τών έντύπων λειτουργικών βιβλίων παραδοθέντα ήμΐν κείμενα (μο¬ 
λονότι άντιπροσωπεύουν καλήν χει/φον παράδοσιν προ τοϋ 1453), είναι 
μικρόν μόνον μέρος του έν τοΐς χειρογράφοις άποκειμένου μεγίστου ανεκ¬ 
δότου θησαυρού (ώς πρώτος έδειξεν ό άείμν. πρώην Λεοντοπόλεως Σω¬ 
φρόνιος διά του Ταμείου του), παρά δέ τάς αποκαταστάσεις (ίδια του Βαρ¬ 

θολομαίου Κουτλουμουσιανοϋ) σεσαλευμένα καί κεκολο βαλμένα ή έλλιπή 
κατά πολλά τροπάρια. Απεναντίας πολλοί τών κατωϊταλικών κωδίκων καί 
τής Κρυπτοφέρρης παραδίδουν πληρέστερα τά κείμενα. Προϋποτίθεται 
βέβαια ή έξακρίβωσις τής δυτικής ή άνατολικής προελεύσεως τών κωδίκων, 

έν δέ τή άναληφθείση προσπαθείς του κ. συναδέλφου πολλοί κώδικες τών 
έρευνηθέντων εΰρηνται καί έξω τής Ιταλίας (είς Παρισίους π.χ.) καί δεν 
γνωρίζομεν ποϋ άκριβώς συνεπιλήθησαν καί έν όψει τίνων προτύπων, διότι 
ή τοιαύτη έρευνα δεν έχει πολύ προχωρήσει. 
Ό κ. συνάδελφος σκοπεύει καί τήν έκδοσιν τών Μηναίων, του Τριω¬ 

δίου καί του Πεντηκοσταρίου, ώς έγινε δέ γνωστόν έκ τής άγγελίας, έπιχει- 

* Ή Έπετηρις δεν ύποχρεοϋται νά κρίνη ή παρουσιάζω παν άποστελλόμενον βυζαν- 
τινολογικής Ολης βιβλίον, άλλ’ έχει τό δικαίωμα της έπιλογης και της προτεραιότητος. 

ρεΐ τήν έργασίαν ταύτην δαπάναις τοϋ Έθνικοϋ Συμβουλίου τών Ερευνών 
τής Ιταλίας, διά πλειάδος συνεργατών Ελλήνων καί Ιταλών έν οίς ή ύφη- 
γήτριά του Κ» Οοηζαίο, ή καί έκδοϋσα τον πρώτον τόμον (Κανόνες Σεπτεμ¬ 
βρίου) καί άναλαβουσα τήν έκδοσιν καί του Όκτωβρίου, ό ήμέτερος ύφηγη- 
τής κ. Άθ. Δ. Κομίνης (έτοιμάζων τούς τόμους Νοεμβρίου καί Δεκεμβρίου), 

ό ήμέτερος άνεψιός Ευτύχιος Τω. Τωμαδάκης, του οποίου τυπώνονται οί 
κανόνες τού Φεβρουάριου, (έτοιμάζει καί τούς του Μαρτίου καί τά Τριφ- 

δια), οί έν Ρώμη βοηθοί δίς "Αλκήστις Πρωΐου (Ιανουάριος - Αύγουστος), 
Κωνσταντίνος Νίκας (Απρίλιος -Μάιος), Αύγούστα Αοοοηοία - Τοη£θ (Ιού¬ 

νιος - Ιούλιος). Ή σειρά πρόκειται νά κλείση μέ 14ον τόμον περιλαμβά- 

νοντα τάς άρχοτελείας τών τροπαρίων, ειρμών κλπ. καί Πίνακας. 
Καί ή σύλληψις είναι σπουδαία καί τό κατόρθωμα θά είναι μέγα, άντά- 

ξιον τής σημασίας τής βυζαντινής ύμνογραφίας, εάν μάλιστα άχθη, ώς 
έλπίζομεν είς αίσιον πέρας. Καί θά ήδύνατο μέν τις νά έχη καί βασικάς 
τινας αντιρρήσεις, ώς προς τήν διαίρεσιν τής παραδόσεως, όταν μάλιστα 
τινές τών έκδοτων ώς ό ’ΑΘ. Κομίνης καί ό Εύτύχιος Τωμαδάκης είργάσθη- 
σαν καί είς βιβλιοθήκας άνατολικάς, ώς τής Πάτμου καί τών ί. μονών του 
Αγίου "Ορους, καί ευκόλως θά ήδύναντο νά συμπληρώσουν έκεΐθεν τό Ολι¬ 
κόν καί νά συγκεράσουν τήν δυτικήν μέ τήν άνατολικήν παράδοσιν, ώστε 
νά μή χρειασθή είς τό μέλλον ή έπανέκδοσις του αυτού ύμνογραφικοϋ 
υλικού. Άλλ5 ή φιλοδοξία τών Ιταλών μελετητών άποβλέπει είς τήν έξαρ- 
σιν τής δυτικής παραδόσεως καί ευτύχημα είναι ότι τό έγχείρημα θά γίνη 
κατά τά δύο τρίτα Οπό Ελλήνων έπιστημόνων έκπαιδευθέντων έν Άθήναις, 

οί όποιοι θά συντελέσουν είς τό νά γίνη όσον τό δυνατόν άρτιώτερον (δο- 

θέντος μάλιστα ότι αί θεωρίαι τού συναδέλφου κ. δοΠίτό περί ρυθμοτονι- 
κής μετρικής καί βυζαντινής μουσικής όλίγιστον άπέχουν τών ίδικών μου). 

Τό έγχείρημα θά δώση τήν ευκαιρίαν νά γνωσθούν πολυάριθμα άγνω¬ 

στα κείμενα τών μεγάλων ύμνογράφων ή μελφδών καί πιθανώτατα ν’ άνα- 
θεωρηθή ή έκτίμησις τών ύπηρεσιών των προς τήν βυζαντινήν ποίησιν. 

Άπό ό,τι άντελήφθην έκ τών δοκιμίων τού παρουσιαζομένου τόμου, τά 
όποια έκλήθην ν’ άναγνώσω καί βελτιώσω ίεοΐίο, καί έκ τών χειρογράφων 
άλλων τινών μηνών, έκ τών Αηαΐβοία Ηγπιηΐοα θά έμφανισθή μέγας καί 
έξαίσιος ποιητής ό Τωσήφ Ύμνογράφος, δεινός χειριστής τής ελληνικής 
γλώσσης καί καλλιεπής καί ύψιπέτης οίον δέν δεικνύουν οί γνωστοί καί 
έντυποι έν τοΐς λειτουργικοΐς βιβλίοις ήμών Κανόνες αυτού (ώς ό τής Ακα¬ 
θίστου). Ώς έκ τούτου ού μόνον χειροκροτουμεν τήν πρωτοβουλίαν καί 
έπαινοΰμεν τήν θαυμαστήν έργασίαν έν τω συνόλορ της, άλλά καί δέν κρα- 

τούμεθα άπό τοϋ νά έκφράσωμεν τήν άπορίαν διατί ή Ελληνική Εκκλησία 
καί ή Νεοελληνική Επιστήμη ήγνόησαν άνάλογον έργον, όπερ θά ήτο ή 
άνακάθαρσις τών παρ’ ήμϊν λειτουργικών βιβλίων, ή τοσάκις μελετηθεΐσα 

1 ΚΥΥΥ-”.1 '^ν-Υ-γνίη 
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μέν άλλ’ ούδέποτε έπιχειρηθεΐσα, προσκόψασα δ’ εις άντιζηλίας και άνά- 

μειξιν άδαών προσώπων εις τάς συγκροτηθεί σας έπιτροπάς. 
Εις τον παρουσιαζόμενον τόμον προτάσσεται λατινιστί Προοίμιον 

του καθηγητου κ. δο1ιΪΓ0 έν φ συντόμως εξετάζονται διατί έξελέγησαν οί 
κώδικες τής Ν. Ιταλίας διά την εκδοσιν των κωδίκων καί άλλα μεθοδολο¬ 

γικά θέματα. Είτα δίδονται τά χειρόγραφα έξ ών έλήφθησαν τά κείμενα, 

συντομογραφούμενα. Είναι δέ ταΰτα κώδικες Μεσσήνης, Κρυπτοφέρρης, 

Βατικανής, Βοδληϊανής, Παρισινοί, Βαρβερινοί, τής Βαλλικελλιανής, 

τής Ένετίας καί είς Πατμιακός (ό 194 του ιδΓ αί.) έν συνόλφ 26, δηλούμε- 

νοι δι’ ίσοπόσων αντιστοίχων ενδείξεων (δί^ΐα). Ώς δί§1α παρέχονται αί 
παρ' ήμΐν συντομογραφίαι διαφόρων λειτουργικών βιβλίων καί εκδόσεων, 

περιοδικών καί άλλων έπιστημονικών συγγραφών. Εις τά δΐ§1α ταΰτα ευρί¬ 

σκει τις ίδίμ τάς λειτουργικός έκδόσεις τής Ρώμης (Μηναία 1888- 1901, 

Παρακλητική 1885, Ώρολόγιον 1876, Πεντηκοντάριον 1883, 1738, Τρι- 
φδιον 1879). Παραδόξους απουσιάζουν τά ΙηΐΙΐα Ηγιηηοππη Ογοοοοπιπι 
Ι-ΐν τής Εηποα Ροΐΐίεπ. 

Ή τεχνική τής έκδόσεως είναι ή εξής : Δηλοϋται ό μην καί ή ήμερα 
αΰτοϋ καί ό άριθμός του Κανόνος, είτα ή εορτή (λατινιστί), παρατίθεται 
δ’ έν συνεχεία ελληνιστί τμήμα του συναξαριού τής ήμέρας (Ό ε 1 ο 1ι α γ ο, 

5γη. Εεοίεδϊαε Οοηδΐαηίίποροΐϊίαηαε), είτα καταγράφονται οί κώδικες, τά 
σημεία των καί τά φύλλα αύτών έν οϊς ευρηται τεθησαυρισμένοντο ακολου¬ 

θούν κείμενον, όπερ καί χαρακτηρίζεται διά του ήχου δν άκολουθεϊ, χωρί¬ 

ζεται κατά φδάς (αδται εις ειρμούς ή προσόμοια, τροπάρια, τριαδικά, θεο¬ 

τοκία), μή παραλειπομένων των καθισμάτων, ών δίδονται μόνον ένδείξεις 
δταν είναι καί έντύπως γνωστά (ώς γίνεται καί δι’ άλλα τμήματα τών δημο¬ 

σιευόμενων κειμένων). Παρά πόδας κατά σελίδα, λατινιστί συντεταγμένα 
εΰρηνται τά τε κριτικά ύπομνήματα καί τά ίεδΐίαιοπία, ένώ τό άλλο €οπι- 
ηιβηΐαπο - Υπόμνημα πραγματικόν, δπου συζητοΰνται τά σχετικά αγιο¬ 

λογικά καί ύμνογραφικά θέματα, ό τρόπος τής έκδόσεως καί ή λοιπή κρι¬ 

τική καί φιλολογική έπεξεργασία, έπεται κατά ήμερομηνίας καί έορτάς από 
τής σ. 397 έξ. ιταλιστί. Οί Πίνακες περιορίζονται έπί του παρόντος εις τό 
νά καταγράφουν τούς 37 έκδιδομένους Κανόνας ό πρώτος. Τούς όκτώ ύμνο- 

γράφους ό δεύτερος, ήτοι τούς Άνδρέαν Κρήτης (1), Κυριάκόν (1), Γερ¬ 

μανόν Κωνσταντινουπόλεως (2), Γεώργιον (7), Ιωσήφ τον Ξένον ή Ύμνο- 

γράφον (9), Προκόπιον (1), Συμεώνα μάγιστρον ή λογοθέτην (1) καί Θεοφά- 

νην (4). Ό έπόμενος πίναξ δίδει τούς κώδικας κατά χώρας καί πόλεις, καί 
ό τελευταίος τούς 33 άγιους είς οϋς άναφέρεται ό τόμος άλφαβητικώς καί 
κατά σελίδα τών εις ά άπαντοΰν ύμνογραφικών έργων. Άναζητεΐται πίναξ 
τών Ιηϊίΐε. 

Ή έκδοσις μολονότι δεν είναι πολυτελής καί έγένετο διά μικράς ποι- 
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κιλίας στοιχείου, έν άντιθέσει προς τάς οικείας είς ή μάς έγχρωμους έκδό- 

σεις τών λειτουργικών βιβλίων, είναι συμπαθής έν τή άπλότητι τής έμφα- 

νίσεώς της. 
Ώς προς τό κείμενον, τό όποιον είδον είς τά τυπογραφικά δοκίμια 

έν Ρώμη κατ’ Απρίλιον 1967, θά ήτο είς έμέ σήμερον δύσκολον νά έπανα- 

λάβω τάς παρατηρήσεις μου. Διότι όσα μέν παρετήρησα τότε καί έγένοντο 
δεκτά καλώς έχουν, δΡ όσα δέ δεν έγένοντο δεν κρίνω ότι είναι ευκαιρία 
σήμερον νά έπιμείνω. Μόνον έπαίνους δύναμαι ν’ άπευθύνω εις τήν Καν 
ΟοηζαΙο πρώτον διά τήν έπιτελεσθεΐσαν έπίπονον εργασίαν καί τό έμφανι- 
σθέν άποτέλεσμα. Είς τήν έρημον τών έν τή Δύσει ύμνογραφικών σπουδών 
τών σχετικών προς τούς Κανόνας (διότι ό Ρωμανός εύρε μελετητάς, καλούς 
ή κακούς άλλη ύπόθεσις), μένει μόνον νά χαιρετίσωμεν μετά ενθουσιασμού 
τήν άπαρχήν τών καλών έγκωμίων, ήν άποτελεΐ ό παρουσιαζόμενος τόμος, 
ό οποίος περιποιεΐ τιμήν καί είς τον άναλαβόντα τήν πρωτοβουλίαν, κατευ- 

θύνοντα τήν εκδοσιν του κειμένου, τήν έρευναν, τήν διατύπωσιν, τήν ένι- 
αίαν μέθοδον τής έμφανίσεως, τήν μετρικήν μορφήν καί πάσαν άλλην άγα- 

θήν λεπτομέρειαν συνάδελφον κ. δοΐτΐτό, είς τον όποιον καί εύχόμεθα ταχέως 
καί άδιαταράκτως νά ΐδη συντελούμενον τό έργον τούτο τής ζωής του, 

διά τό όποιον τώ όφείλονται χάριτες πολλαί μέν από ημάς τούς ζώντας 
θαυμαστός καί μελετητάς τής Όρθοδόξου Ανατολικής Ύμνογραφίας (τήν 
οποίαν καί εκείνος ψάλλει από τήν βρεφικήν του ήλικίαν), εύγνωμοσύνη 
δ’ άναμφιβόλως άπό τούς θεμελιωτάς τής σχετικής έρεύνης ώς ό καρδι¬ 

νάλιος Ρίίτα, οί ήμέτεροι Βαρθολομαίος Κουτλουμουσιανός, Σωφρόνιος 
Εύστρατιάδης, Αθανάσιος Παπαδόπουλος - Κεραμεύς, Εμμανουήλ Παν- 

τελάκης καί εί τις άλλος. 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 

ΒΑνέκδοτα πατριαρχικά γράμματα (1547-1806) προς τους έν Βενετία 
μητροπολίτας Φιλαδέλφειας και τήν ορθόδοξον Ελληνικήν αδελφότητα, 

υπό Μ. Μανούσακα, Βενετία 1968 (= Βιβλιοθήκη τοϋ ' Ελ¬ 

ληνικού Ινστιτούτου Βενετίας Βυζαντινών καί Μεταβυζαντινών Σπουδών - 

άριθ. 3)} 4°, σσ. κδ' -)- 164 -)- ΚΒ' ολοσέλιδοι πίνακες (ο τίτλος καί 

ιταλιστί). 

Τό έν Ένετία Ελληνικόν Τνστιτοΰτον, όπερ εύδοκίμως άπό τινων ετών 
διευθύνει καί όργανώνει ό έν Θεσσαλονίκη συνάδελφος κ. Μ. Ί. Μανού- 

σακας, έξέδωκε καλαίσθητον τόμον υπό τον άνω τίτλον, περιέχοντα τά κεί- 
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μένα μετά σχολίων και ΚΒ' Πινάκων έκτος κειμένου, ευρετηρίων και Ιτα¬ 

λικής περιλήψεως τεσσαράκοντα πατριαρχικών γραμμάτων των έτών 
1547 - 1806 άναφερομένων εις τήν έν Βενετία Ελληνικήν κοινότητα και 
έκκλησίαν των έν λόγω χρόνων, άγνωστα τό πριν καί εύρεθέντα υπό τοϋ 
έκδοτου ή παραμεληθέντα υπό του προγενεστέρου έκδοτου των δοκουμέν- 

των τής έν λόγω Κοινότητος Ί. Βελούδου (1873). Έκ τούτων 27 είναι των 
Οικουμενικών πατριαρχών, 8 τού πατριάρχου 5Αλεξανδρείας καί 5 τοϋ 
πατριάρχου Ιεροσολύμων, πάντα προς τον έν Ένετία έλληνα μητροπολί¬ 

την Φιλαδέλφειας. Οί άπολύοντες τά γράμματα οικουμενικοί είναι οϊ Διο¬ 

νύσιος Β', Μητροφάνης Γ', Ιερεμίας ό Τρανός, Θεοφάνης ό Καρύκης, 
Ματθαίος Β', Ραφαήλ Β', Νεόφυτος Β', Κύριλλος ό Λούκαρις, Ίωαννίκιος 
Β', Ίωαννίκιος Γ', Γαβριήλ Δ', οί Αλεξάνδρειάς είναι Μελέτιος ό Πηγας, 

Κυπριανός, Γεράσιμος Γήμαρης, Παρθένιος Παγκώστας, Θεόφιλος Γ', ένώ 
των Ιεροσολύμων οί Παρθένιος καί * Ανθιμος. 

Μετά τον συνήθη Πρόλογον, έπεται σοφή καί κατατοπιστική ή Εισα¬ 

γωγή, έν ή (σ. ιθ') ό συγγραφεύς καταγράφει καί άλλα έννέα πατριαρχικά 
γράμματα άτινα άνεϋρεν άλλα δεν περιέλαβε, δΓ οΰς λόγους έξηγεΐ, είς 
τήν παρουσιαζομένην έκδοσιν, επιφυλαχθείς νά έκδώση τρία έξ αυτών διά 
του Ε' τόμου του περιοδικού του Ινστιτούτου «Θησαυρίσματα». Τά γράμ¬ 

ματα ταυτα άναφέρονται είς τά έτη 1541 - 1805, όμιλε! περί τε τών άποστο- 

λέων καί τών αποδεκτών τών γραμμάτων καί του περιεχομένου αύτών (άνα¬ 

φερομένων εις τε τήν Έκκλησίαν, τήν "Αδελφότητα καί εις θέματα τών 
άποστολέων αύτών). Διά νά καταφανή ή σπουδαιότης τής συλλογής ση- 

μειουμεν ότι τά γράμματα άναφέρονται είς θέματα ώς ή οικοδομή του έν 
Ένετίμ Αγίου Γεωργίου τών Γραικών, εις χειροτονίαν τών έν Ένετία έδρευ- 

όντων μητροπολιτών Φιλαδέλφειας, είς τήν διάστασιν Γαβριήλ Σεβήρου- 

Μαξίμου Μαργουνίου, είς τά εφόδια τών ιερέων τής Κοινότητος, είτε είς 
αίτουμένην βοήθειαν καί εράνους παρά τών πατριαρχείων, είς εύχαριστίας 
διά τήν αποστολήν των, είς εκπαιδευτικά κ.ά. ποικίλα θέματα. Ό έκδοτης 
τονίζει τήν σημασίαν τών ιστορικών είδήσεων άς θεμελιοϋμεν έξ αύτών, 

τελειώνει δέ τήν εισαγωγήν έπεξηγών τήν μέθοδον ήν ήκολούθησεν έν τή 
έκδόσει. 

Είς τό κύριον μέρος τού έργου δημοσιεύονται διπλωματικώς τά έγγρα¬ 

φα, προηγουμένης περιλήψεως καί περιγραφής αύτών, επομένων δέ λεπτο¬ 

μερών σχολίων άναφερομένων εις τά πρόσωπα καί πράγματα τοϋ έγγράφου 
μέ κάθε επιμέλειαν καί άκρίβειαν. Είς πάντα ταυτα άναφέρονται καί οί πί¬ 

νακες, οί όποιοι άκολουθοϋν. Προς πίστωσιν δέ τής άκριβους άναγνώσεως 
καί τής φύσεως τών δημοσιευμάτων έπετάχθησαν έν τελεί τοϋ βιβλίου οί 
φωτοτυπικοί πίνακες τών κυριωτέρων καί πλέον ένδιαφερόντων έγγράφων, 

άτινα καί έχει προ όφθαλμών ό αναγνώστης. 
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Ή σπανίας καλαισθησίας έκδοσις αΰτη έγένετο έν Άθήναις (διά τών 
άδελφών Μυρτίδη) καί τιμά καί τό Ίνστιτοϋτον καί τήν Ελληνικήν Τυπο¬ 

γραφίαν. Είναι δέ, μετά τής παραλλήλου συνεχείας τών «Θησουρισμάτων» 

τοϋ Ινστιτούτου, ή άπαρχή τών εύχυμων καρπών τούς οποίους αποδίδει 
ύπό τήν νέαν διεύθυνσιν τό μόνον έν τή άλλοδαπή Ελληνικόν Ίδρυμα τό 
άναφερόμενον εις τά μεσαιωνικά καί νεοελληνικά θέματα, δπερ καί παρα- 

κολουθεϊται ύπό τών ξένων καί παρουσιάζει τήν Ελλάδα καί τήν σημερι¬ 

νήν αυτής έπιστημονικήν ζωήν έν τφ κλάδιο του. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 

"Αθανασίου Δ. Κομίνη, Ύψηγητοϋ τής Βυζαντινής Φιλολογίας 
εις τό Παν επιστήμων 3Αθηνών, Πίνακες Χρονολογημένων Πατμιακών 
κωδίκων. Πρόλογος Διονυσίου Α. Ζακνθηνον, καθηγητον Πανεπιστημίου 
’Αθηνών, 3Ακαδημαϊκού (= Βασιλικόν Ιδρυμα 3Ερευνών, Κέντρον 
Βυζαντινών 3Ερευνών). 3Εν "Αθήναις 1968, 4°, σσ. ιγ -(- 95 + Ιέ6 

ολοσέλιδοι φοπογραφικρι πίνακες. 

Είναι γνωστόν ότι ή βασιλική μονή τής Πάτμου έχει μίαν άπό τάς 
σπουδαιοτέρας συλλογάς ελληνικών κωδίκων, τών οποίων τούς υπάρχοντας 
καταλόγους όφείλομεν είς τον Ίω. Σακκελίωνα, 1890 (735 χει/φα) καί Δ. 

Καλλίμαχον 1912 - 1918 (155 χει/φα) καί ότι ή πρώτη αρχή τής προσπάθειας 
όφείλεται εις τον ιερομόναχον Ιερόθεον Φλωρίδην, συνεργάτην τοϋ Σακ- 

κελίωνος. Τό ΒΙΕ υιοθέτησε πρόθεσιν τοϋ Αθανασίου Κομίνη νά έπανα- 

συντάξη τον Κατάλογον τών χει/φων τής Μονής, κατά τά σήμερον έπιστη- 

μονικώς είθισμένα, δοθέντος μάλιστα ότι έχουν έπέλθει καί μεταβολαί τοϋ 
περιεχομένου τών έντύπων καταλόγων, διά τής απώλειας τινών ή τής προσ¬ 
θήκης νέων χει/φων. 

Διά τήν έργασίαν ταύτην έργάζεται άπό έτών ό κ. ύφηγητής (παραλ- 

λήλως προς τήν έτοιμασίαν τοϋ καταλόγου χει/φων τής έν Άθήναις Γεν- 

ναδείου). Ώς πρόδρομος τής τοιαύτης έργασίας θεωρητέα ή έκδοσις τοϋ 
παρουσιαζομένου τόμου τών Πινάκων τών χρονολογημένων κωδίκων, ή 
οποία μας όιδει αφ ενός περιγραφήν τών κωδίκων τούτο)ν καί έξ άλλου 
τμήματα αύτών έν οίς αί χρονολογικά! ενδείξεις, ενθυμήματα, σημειώματα, 

έξ ών έξάγεται άν μή ή χρονολόγησις αύτών τούτων τών κωδίκων τούλά- 

χιστον ή χρονολόγησις τών έν λόγω σημειωμάτων (διότι ούτως έχει μάλ¬ 

λον τό πράγμα, ΐδε άρ. 57 κώδικα δεκάτου αΐώνος, ένθύμησις 1456 έτους). 
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Ή εργασία αϋτη πέρα τής επιστημονικής της σημασίας, δηλονότι 
τής διαπιστώσεις τής χρονολογήσεις καί πολλών συναφών εξακριβώ¬ 

σεων, έχει και διπλήν άλλως χρησιμότητα, την τε διδακτικήν διά την έξε- 

λιξιν τής γραφής των ελληνικών κωδίκων από τοϋ 941 μέχρι και του 1798 

(δηλαδή 322 έτη μετά την τύπωσιν τοϋ πρώτου έλληνικοϋ βιβλίου) και 
διαφημιστικήν τής σπουδαιότητος τής μοναστηριακής ταύτης συλλογής, 
διό καί θά επακολουθήσουν ξενόγλωσσοι έκδόσεις τών αυτών περιεχομέ¬ 

νων. Εξηγείται οΰτω καί διατί έπεχορήγησε τήν έκδοσιν ή Μονή τής 
Πάτμου, τήν οποίαν άπό τινων έτών επισκέπτονται πολυάριθμοι περιηγη- 

ταί (άσχετοι προς τό λατρευτικόν κεντρον και τά βυζαντινά γράμματα). 

Ώς ήδη εΐπον, ό κ. Κομίνης είχε τήν προς τούτο προετοιμασίαν καί 
λόγφ σπουδών (είμαι ό πρώτος ό όποιος τον ώδήγησα εις Πάτμον, διά τήν 
μελέτην τών κοντακαρίων τοϋ Ρωμανού τοϋ Μελωδοϋ τό 1951) καί μακρο¬ 

χρονίου άπασχολήσεως. Εις τά Σύμμεικτα τοϋ ΒΙΕ Α , 1966 έδημοσίευσεν 
ήδη δύο πραγματείας ύπό τούς τίτλους: Ό νέος κατάλογος τών χει/φων 
τής έν Πάτμω ί. μονής Ίωάννου τοϋ Θεολόγου - μέθοδος καί προβλήματα 
(σσ. 17 - 34) καί Σακκελίωνος Παραλειπόμενα - συμβολή πρώτη (σσ. 35 - 75), 

τάς όποιας πρέπει νά συμβουλεύεται τις μέχρι τής τυχόν συντάξεως καί 
έκθέσεως τοϋ νέου Καταλόγου (έγχειρήματος δυσκολωτάτου, λόγω τής (ρύ¬ 

σεως τής συντάξεως κατά τήν μέθοδον Οϊαπηοΐΐϊ). Επομένως ο συγγρ. ειχεν 
ήδη διεξέλθει και έπισημάνει τό ύλικόν, έρευνήσει τήν βιβλιογραφίαν 
καί άναγνώσει τά ενθυμήματα και σημειώματα, διέθετε δέ καί τα μέσα, τοϋ 
Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών προς φωτογράφησιν. 

Ηύκολύνθη λοιπόν εις τήν κατάστρωσιν τών 175 σημειωμάτων τών 
άναφερομένων εις ισαρίθμους χρονολογημένους (ώς διέστειλα άνωτέρω) 

κώδικας τών οποίων έπέταςε Γενικά Ευρετήρια, ήτοι α) συγκριτικός πί~ 

ναξ τών κωδίκων - έτών - φωτογραφικών άπεικονίσεων. β') Οι πίνακες 
κατά χρονολογικήν σειράν, γ') Σύντομος πίναξ παλαιογραφικών και κω- 

δικολογικών όρων. δ') ίηίΐία ανεκδότων ή ελάχιστα γνωστών κειμένων (μό¬ 

λις 23). ε') Γενικός πίνας ονομάτων καί πραγμάτων. 
Τό βιβλίον είναι καλαισθήτως καί έπιμελώς έκδεδομένον, δΓ έλληνικήν 

τύπωσιν, καί θά προκαλέση μέγα διαφέρον διά τήν συλλογήν εις ήν άφορφ. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 
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ΤΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ. Κατάλογος περιγραφικός τών 
χειρογράφων κοοδίκων τών άποκειμένων εις τάς μονάς τών Μετεώρων, 

εκδιδόμένος εκ τών καταλοίπων Νίκον Α. Β έ η, τόμος Α', Αθήναι 
1967, 8°, σσ. *77 772 (-β 4) (= Ακαδημία Αθηνών, Κεντρον 
έρεννης τον Μεσαιωνικόν και Νέου Ελληνισμόν). 

Μέγας καλαίσθητος τόμος, ό πρώτος, άπό έτών αναγγελθείς καί άνα- 

μενόμενος, ό Κατάλογος 661 κωδίκων τής Μονής Μεταμορφώσεις τών 
Μετεώρων, επλήρωσε κατά τό ή μι συ τήν έπιθυμίαν τοϋ επιστημονικού κό¬ 

σμου νά ΐδη τί έπί τέλους περιέχουν αι βιβλιοθήκαι τών παρακμασάντων 
Μετεώρων, τών οποίων τά χειρόγραφα άπό μιας έξηκονταετίας έμελέτα 
ό αείμνηστος προκάτοχός μου Ν. Βέης (1883 - 1958). Τά κατά τήν σύντα¬ 

ξιν, ιστορίαν και έκδοσιν του καταλόγου τούτου, ό όποιος εις τήν πρα¬ 

γματικότητα ουδέποτε ειχεν έτοιμασθή τόσον ώστε νά δύναται ύπό τοϋ 
συγγραφεως του νά έκδοθή, εκθέτει εις έξονυχιστικώς λεπτομερή καί δια- 

φωτιστικόν πρόλογον, άνάλογον προς τήν καταβληθεϊσαν προσπάθειαν, 

ό διευθυντής τοϋ Κέντρου έρεύνης τοϋ Μεσ. καί Νέου Ελληνισμού (πρώην 
Μεσαιωνικού Αρχείου, ώς καλώς καί έλληνικώς έλέγετο) κ. Λέανδρος 
Βρανούσης, συγγραφέας πολλών δοκίμων ίστορικοφιλολογικών μελετών. 

Ό Βέης ειργάσθη μεταξύ τών έτών 1908 - 1911, ενώ άπό τοϋ 1909 άνήγ- 

γελλε τον Κατάλογον ώς έτοιμον, τό 1910 έδημοσίευσε τήν Έκθεσιν πα- 

λαιογρ. ερευνών, τά έπόμενα δ5 έτη ύλικόν έκ τών ιδίων του έρευνών διά 
τοϋ όλιγοβίου περιοδικού «Βυζαντίς». Κατά τον Βέην οί τότε περιγραφέν- 

τες κώδικες ήσαν 1124, ών οί 610 τής Μεταμορφώσεις. Ή μετάβασις 
τοϋ συγγρ. εις Γερμανίαν από τοϋ 1911, ο έκεί αποκλεισμός του κατά τον 
παγκόσμιον πόλεμον ή έκδοσις άπό του 1920 τοϋ ΒΝΙ προσωπικού του 
περιοδικού, άνέστειλαν τήν δημοσΐευσιν τοϋ Καταλόγου καί τών σχετικών 
έρευνών, τάς οποίας έπαναλαμβάνει τό 1945, 1953, αλλά χωρίς νά δύναται 
πλέον νά πράξη γενναΐόν τι, λόγω τοϋ γήρατος καί τής ύγιείας του. Τό 1961 

παρέλαβεν ή Ακαδημία άπό τούς κληρονόμους του τά κατάλοιπά του (περι- 
γραφαί 1250 περίπου κωδίκων), έγινε δέ αντιληπτόν ότι οΰτε προς έκδοσιν 
ήσαν έτοιμα τά χειρόγραφά του, ούτε κατά σύγχρονον μέθοδον ήτο παρε- 

σκευασμενος ό Κατάλογος, ούτε ηδυνατο να τυπωθή άνευ άνασυντάξεως 
έπί τόπου, δΓ άποστολής έρευνητών οί όποιοι θά συνεπλήρουν τά κενά 
καί θά έλυον τάς γεννωμένας άπορίας. Ρητώς άναφέρει ό κ. Βρανούσης έν 
σ. *32 «άπό τά κείμενα τών περιγραφών απουσιάζει οίαδήποτε βιβλιογραφία», 

δεν σημειώνεται &ν τά κείμενα είναι έκδεδομένα ή οϋ, ό Βέης είχε δώσει 
μεγάλην σημασίαν εις δυσξύμβλητα σημειώματα, άτινα καί είχε μέν Αντι¬ 

γράψει ποτέ πανομοιοτύπως, αλλά δεν ειχεν έκτοτε άναγνώσει (άποκρυ- 
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πτογραφήσει). Ό Κατάλογος ένόσει από την γέννησίν του και οι ιατροί 
τον έθεράπευσαν κατά τον καλύτερον τρόπον, διά τής έπι τοπου αυτοψίας 
και νέας έρεύνης των συντακτών του Κέντρου, ή οποία έπέφερε το μεν 
νέας ανακαλύψεις χει/φων, περιγραφέντων ύπ’ άριθμούς 617-661, το δε 
διαπίστωσιν απωλειών, αί όποΐαι περιορίζουν τα διασωθέντα χει /φα μόλις 
εις 638, έξ ών 20 είλητά, 69 περγαμηνοί κώδικες, 549 χαρτώοι. Έπι πλέον 
έκτενίσθη τό κληρονομηθέν υλικόν, ώστε νά γίνουν ίκαναι διορθώσεις, 
συμπληρώσεις και ν’αύξηθή ή είκονογράφησις τής έκδόσεως. Ταϋταπαντα 
εκτίθενται εις τά Προλεγόμενα τού κ. Βρανούση, όπου σπουδαία είναι και 
ή έξιστόρησις τών αποπειρών διαφόρων λογίων και έπιστημόνων (έν οίς 
και ό *Αδαμ. Αδαμάντιου) προς σύνταξιν τοϋ Καταλόγου, γεϋσις^ τις τοΰ 
περιεχομένου τών χειρογράφων (πατερικά, λειτουργικά, μουσικά κλπ.), 

περιεχόντων και πλούσιον Ιστορικόν υλικόν. Αί σσ. *70 -*77 τής Εισαγω¬ 

γής επιγράφονται «Δημοσιεύματα Ν. Βέη περί Μετεώρων καί άλλα σχε¬ 

τικά», όπου βιβλιογραφείται παν τό χρήσιμον πρός τον σκοπον εις ον 

άποβλέπει ό Κατάλογος. 
Είναι τόσον έξαντλητικά και ειλικρινή τά Προλεγόμενα, ώστε δέν 

μάς μένουν άπορίαι διά την δημοσίευσιν, την μέθοδον, τούς πίνακας, τήν 
πολύμοχθον έργασίαν τής συμπληροδσεως του Καταλόγου και τον πολυ- 

στονον μόχθον τών τε έκδοτών και τών τυπογράφων διά νά γίνη το κομψο¬ 

τέχνημα τούτο, όπερ έχομεν προ οφθαλμών. "Ο,τι συνετελέσθη είναι σπου- 

δαίον καί τιμά τήν υπηρεσίαν δι’ ής έγένετο καί τήν “Ακαδημίαν η όποία 
έχορήγησε καί ή δποία δέν πρέπει ν* άναβάλη τήν όλοκλήρωσιν, εφ οσον 
άκόμη διαθέτει έπιστημονικοΰς έργάτας ώς οί κ.κ. Βρανουσης, Χρ. Πα- 

τρινέλης, Γεώργ. Παπαδημητρίου κλπ.,δυναμένους νά φέρουν εις φώς κατα 

τρόπον άνάλογον καί τόν δεύτερον τόμον. 
Βεβαίως έχομεν επιφυλάξεις ώς πρός τό σύστημα καί τας προθέσεις 

τοϋ πρώτου συντάκτου τοϋ καταλόγου, ό όποιος άπέβλεψεν εις παλαιογρα- 

φικήν ασκησιν διά τής συναγωγής τών μονοκονδυλιδν και των άλλων 
ένθυμημάτων, τών όποιων καί ή μή έπιτευχθεϊσα άνάγνωσις εματαιωσεν 
έπι τόσας δεκαετηρίδας τήν έκδοσιν τοϋ Καταλόγου. Εϊς σύγχρονος Κατά¬ 

λογος δέον νά έχη βιβλιογραφίαν, νά σημειώνη τήν ιστορίαν του κώδικας, 

νά δισστέλλη τά δημοσιευθέντα τών άνεκδότων, νά ύποδηλοι που εδημο- 

σιεύθησαν τά γνωστά (βοηθοϋν τά τοϋ Ο ή τ. Β π ιι γ, Ιηίίίπ Ρπίτιιηικ.δ. αγιο- 

γραφικά καί ύμνογραφικά ειιΒείάία έν προκειμένω). Αλλ έκ των υπέρων 
έάν άπητεϊτο άπό τούς έκδότας καί αύτή ή έργασία,ό Κατάλογος δέν θα 
έξεδίδετο ποτέ, οϋτε πλέον θά ήτο κατάλοιπον τοϋ Βέη, ούτε εις το πνεύμα 
καί τόν τρόπον τής έργασίας του καί τών δημοσιευμάτων του. ^ _ 

Τό βιβλίον κοσμοϋν 80 πίνακες έκτος κειμένου, όρθώς ε απο της 
σελ 705 έξ τά συνήθη Εύρετήρια καί Πίνακες, έπτά έν συνολφ, έν 
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οίς και τόν κωδικογράφων και τών συνεσταχωμένων μετά τών κωδί¬ 

κων εντύπων. 
Ό άξιος καί δίκαιος έπαινος όφείλεται εις τούς έργασθέντας διά τών 

μέγαν τούτον έπιστημονικόν άθλον τής Νεοελληνικής παλαιογραφίας. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 

Αποστόλου Ε. Βακαλοπονλον, καθηγητον Πανεπιστημίου Θεσ¬ 

σαλονίκης, ' Ιστορία τοϋ Νέου 'Ελληνισμού, τόμ. Γ', Τουρκοκρατία 
1453 - 1669, οί άγώνες για τήν πίστη καί τήν ελευθερία, Θεσσαλονί¬ 

κη 1968, σσ. ιε + 618 -}- XXI πίν. 4* 6 χάρτ. (εντός κειμένου). 

Έχομεν ήδη παρουσιάσει τούς δύο προηγούμενους τόμους του περι- 

σπουδάστου βιβλίου τοϋ καθηγητοϋ τής Ιστορίας εις τό Πανεπιστήμιον 
Θεσσαλονίκης Αποστόλου Ε. Βακαλοπούλου (ΕΕΒΣ, τ. ΛΒ', 1963, σσ. 506 - 

513 και τ. ΛΔ', 1965, σσ. 365 - 372), του άναφερομένου είς τήν Ιστορίαν 
τοϋ Νέου Έλληνισμοϋ. Καί δή είς τόν Α' τόμον άνεζητήθησαν αί ρίζαι 
τοϋ Νέου Έλληνισμοϋ μέσα εις τά θεμέλια τοϋ ίστορικοϋ βίου τοϋ Βυζαν¬ 

τίου κατά τούς ΙΔ' καί ΙΕ' αίώνας, μέχρι τής 'Αλώσεως τής ΚΠόλεως καί 
τής Τραπεζοΰντος. Είς τόν Β' τόμον παρακολουθεΐται ή δραματική πορεία 
τοϋ Νέου Έλληνισμοϋ κατά τούς ΙΈ καί ΙΖ' αίώνας, όπότε μετά τήν περι¬ 

συλλογήν τών έρειπίων έκ τοϋ εθνικού ναυαγίου, τήν διασποράν, τήν άπει- 
λήν μυρίοον κινδύνων, ήκολούθησεν έντονος άντίδρασις είς τήν μεγάλην 
κρίσιν καί διηνεκής πάλη τοϋ έθνους διά νά άνασυγκροτηθή καί όρθοπο- 

δήση, μέ στήριγμα τάς ιδίας αύτοϋ φανεράς καί άποκρύφους δυνάμεις. 
Ό σ. κατέληξεν ύπογραμμίζων μέ τά πορίσματα τής συνθετικής έργασίας 
του ότι ό Νέος Ελληνισμός κατά τήν διάρκειαν τών δύο αίώνων, ΙΈ καί 
ΙΖ', διήνυσε πορείαν άνασυντάξεως, αρχής γενομένης άπό τήν ΚΠολιν 
καί κατ’ έπέκτασιν άνά τήν έλληνικήν χερσόνησον, διά τής άγωνιώδους 
μετακινήσεως πληθυσμών, χάριν καλυτέρας τύχης, άπό τά όρεινότερα 
πρός τά πλέον πεδινά, τά εύφορα καί πρόσφορα δι’ ασκησιν προσοδοφόρων 
έπαγγελμάτων. Ή μεταναστευτική κίνησις είς κεντρικήν μάλιστα Εύρώπην 
είχεν οικονομικόν άντίκτύπον καί ποικίλας άλλας επιδράσεις πολιτι¬ 

στικός. Όπωσδήποτε έκ τής έλληνικής δραστηριότητος περί τήν Μεσό¬ 

γειον έξησφαλίσθη ή έθνική έπιβίωσις, διηυκολύνθη δέ καί ή κίνησις 
τών ιδεών. Είς τό σημεΐον τούτο έτερματίσθη ή ύλη τοϋ Β' τόμου. "Ηδη 
μάς προσφέρεται ό Γ' τόμος τοϋ έργου, μέ τήν έπεξήγησιν τοϋ βασικοϋ 
ΈπετηρΙζ 'Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, νΕτος ΛΤ' 26 
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τίτλου, δτι γίνεται έξέτασις των αγώνων του έθνους διά την πίστιν καί 
τήν έλευθερίαν. Έχομεν λοιπόν έπέκτασιν του Β' τόμου εντός τής αυτής 
περιόδου. 

Μετά όλιγοσέλιδον Εισαγωγήν, ό σ. έχει κατανείμει τήν ύλην τοΰ 
Γ' τόμου εις εξ Μέρη, ύποδιηρημένα εις Κεφάλαια και άναλελυμένα είς 
μικροτέρας ενότητας μεθοδικώς, κατά τήν ακόλουθον τάξιν, χωρίς νά χρη- 

σιμοποιή ορούς των ύποδιαιρέσεων (ή παρουσίασις μέ τήν κατάτμησιν 
γίνεται χάριν ευκολίας). 

Μέρος Πρώτον (σσ. 7-170). Πολεμικά και πολιτικά γεγονότα 
είς τον ελληνικόν χώρον μεταξύ τών ετών 1461 - 1540. Τά άπαρτίζοντα 
τό Μέρος τούτο Κεφάλαια είναι τρία. Α' (σσ. 7 - 62), στρατιωτικά! έπιχει- 
ρήσεις και άλλα γεγονότα μεταξύ τών έτών 1461 - 1479. Εΐδικώτερον έδώ 
έξετάζεται ή δημιουργία του λεγομένου Ανατολικού Προβλήματος, προ- 

κληθέντος έκ τών σχέσεων τών χριστιανικών κρατών τής Ευρώπης μέ τήν 
όθωμανικήν αυτοκρατορίαν καί συνυφασμένου μέ τά έλληνικά απελευθε¬ 

ρωτικά κινήματα. Ή ιδέα μιας χριστιανικής σταυροφορίας μετά τήν Άλωσιν 
ύφίσταται πάντοτε και έχει ποικιλοτρόπως έκδηλωθή. Οί Τούρκοι όμως 
τώρα όλοκληρώνουν τήν υποταγήν τής ελληνικής υπαίθρου και τών νήσων 
τού Αιγαίου Πελάγους. Έν συνεχεία ό σ. έξετάζει τά κατά τον πρώτον 
Ένετο-τουρκικόν πόλεμον (1463 - 1479), ώς προς τάς άφορμάς, τάς πρώτας 
συγκρούσεις είς Πελοπόννησον, μέ συμμετοχήν Ελλήνων και Αλβανών, 

ώς προς τήν όργανουμένην ύπό τού πάπα Πίου Β' σταυροφορίαν, πού διε- 

λύθη λόγω τού θανάτου του (1464), ώς προς τήν κρατούσαν είς Πελοπόν¬ 

νησον, Εύβοιαν, Πόντον, Αίγαΐον και Τόνιον κατάστασιν και τάς άντι- 
στοίχους επιχειρήσεις. Συναφώς λόγος γίνεται διά τό συνοικέσιον τής 
Ζωής (Σοφίας) Παλαιολογίνης μετά τού τσάρου τής Ρωσίας Ίβάν Γ' Βασι- 
λίεβιτς τό 1472 και διά τούς προσανατολισμούς τού τσάρου καί τής χώρας 
του είς ορίζοντας πνευματικούς καί πολιτικούς νέους και πλατείς. 

Είς τό Β' Κεφάλαιον (σσ. 62 - 102) ή συγγραφή χωρεΐ μέ τήν έξέτασιν 
τών έναντίον τής Τουρκίας προετοιμασιών καί αγώνων τής Γαλλίας (ύπό 
τού Καρόλου Η') καί τής Ένετίας. Εΐδικώτερον έξιστορουνται τά κατά 
τον Ένετο-τουρκικόν πόλεμον τού 1499 - 1503, πού έτερματίσθη μέ οικο¬ 

νομικήν έξάντλησιν τής Τουρκίας άλλά καί μέ όρους συνθήκης, πού διά 
τήν Ένετίαν εΐχον καταστρεπτικά αποτελέσματα, ούχί όλιγώτερον δέ καί 
διά τάς έλληνικάς χώρας, πού εΐχον καταστή θέατρα πολέμου κατά τήν 
διεξαγωγήν τών έπιχειρήσεων. Μεταξύ τών άποτελεσμάτων ό σ. καταλέγει 
καί έκθέτει έν συνεχείς τον έποικισμόν τών Τονίων νήσων άπό τούς είτα- 

άϊοίϊ, καθώς καί είς Ιταλίαν καί αλλαχού τής Εύρώπης. Τό Κεφάλαιον 
συμπληρώνεται μέ τήν έξέτασιν τών ψυχολογικών συνθηκών πού έχαρα- 

κτήριζον τούς "Ελληνας μετά τήν Άλωσιν μέχρι τών άρχών τού ΙΤ' αίώνος 
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καί τήν δημιουργίαν τών χρησμών, παραδόσεων καί θρύλων. Ή έπελθούσα 
φρικτή μεταβολή, παρατηρεί ό σ. (σ. 97), ήτο απίστευτος, οί δέ έπιζήσαντες 
ένόμιζον «πώς βλέπουν ένα κακό όνειρο μέσα σέ μιά ατέλειωτη νύχτα, 

ή σαν γηρασμένοι ψυχικά», έζων μέ τάς άναμνήσεις του παρελθόντος 
καί ήσθάνοντο ότι τούτο «ωραιοποιεί άκόμη περισσότερο ή σύγχρονη 
δουλεία». 

Τό Γ' Κεφάλαιον (σσ. 102- 170) άναφέρεται είς τά δεινά τών ελληνι¬ 

κών χ(ορών κατά τό πρώτον ήμισυ τού ΙΤ' αίώνος. Εΐδικώτερον εκτίθεται 
ή έκστρατεία του Σουλεϊμάν Α' κατά τής Ρόδου (1522), ή άντίστάσις τής 
νήσου καί τής ήπειρωτικής Ελλάδος, ή άνταρσία τού Λυσσογιώργη είς 
Κρήτην τό 1527, αί έπιχειρήσεις τών ιπποτών Αγίου Τωάννου, τού Πάπα 
καί τών Ισπανών κατά τής Μεθώνης καί Κορώνης κατά τά έτη 1531 - 1532, 

ή έκστρατεία τού Σουλεϊμάν Α' κατά τής Κερκύρας καί τών φραγκικών 
κτήσεων τοΰ Αιγαίου τό 1537 καί τέλος ή κατά τό 1540 πτώσις τοΰ Ναυ¬ 

πλίου καί τής Μονεμβασίας, πού άπετέλουν τάς τελευταίας έστίας άντι- 
στάσεως, μεθ’ ήν ήκολούθησε διασκορπισμός τών φρουρών των. Ή έκθεσις 
τών γεγονότων τούτων γίνεται μέ πλήρη γνώσιν τής έπικρατούσης είς Ευ¬ 

ρώπην καταστάσεως μεταξύ τών χριστιανικών κρατών, τών άντιθέσεων 
τών ήγεμόνων καί τών έκάστοτε ρήξεων, ένεκα τών όποιων ήλλασσον θέσιν 
έναντι τής Τουρκίας, συντελούσης βεβαίως καί τής υποδαυλιζούσης άγγλι- 
κής πολιτικής. Άπό ελληνικής πλευράς αί σελίδες τού Κεφαλαίου είναι 
δραματικοί, όσον δέ καί αν είναι γνωσταί, εκτίθενται μέ ήρεμίαν καί λιτό¬ 

τητα ιστορικού καί ερμηνεύουν τά γεγονότα, τάς έπιπτώσεις των καί τήν 
σημασίαν των. 

Τό Δεύτερον Μέρος επιγράφεται «Τά Δυτικά θρησκευτικά ρεύ¬ 

ματα καί οί "Ελληνες» (σσ. 171 - 209) καί κατατέμνεται εις δύο Κεφάλαια. 

Τούτων τό Α' (σσ. 171 - 185) εκθέτει τήν προσηλυτιστικήν κίνησιν τής 
Καθολικής Εκκλησίας μετά τήν Άλωσιν μεταξύ τών Ελλήνων καί δή 
τήν άντίδρασιν τών Κρητών είς τήν αποδοχήν του όρου τής Φλωρεντίας 
καί γενικώς είς τήν καθολικήν προπαγάνδαν, καθώς καί τήν θέσιν τών 
όρθοδόξων είς τά Επτάνησα, τήν Ένετίαν, Κάτω Ιταλίαν καί Σικελίαν. 

Τό Β' (σσ. 185-209) έξετάζει τάς σχέσεις καί έπαφάς μεταξύ διαμαρτυρο- 

μένων καί όρθοδόξων. Συγκεκριμένος ό σ. μέ τό σπουδαΐον Κεφάλαιον 
τούτο, δι’ ολίγων μάς εισάγει έμπεριστατωμένως είς τό νόημα τής μεταρρυ- 

θμίσεως τού Λουθήρου καί τήν έναντι τής Ανατολικής Εκκλησίας στάσιν 
αυτού (συμπάθεια καί σεβασμός, έν άντιθέσει προς τήν αποστροφήν καί 
άπέχθειαν έναντι τής Δυτικής), μεθ’ ό έξετάζει τάς επιδράσεις τής Μεταρ- 

ρυθμίσεως επί τινων, ώρισμένων, λογίων Ελλήνων, τήν έπαφήν τών δια- 

μαρτυρομένων μέ τό Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον έπί Ίωάσαφ Β', τό 1559, 

τον έπί Τερεμίου Β' Τρανού δογματικόν διάλογον μετά τών θεολόγων τής 
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Τυβίγγης και τήν σχετικήν άντίδρασιν τής Καθολικής Εκκλησίας. Τον 
διάλογον ό σ. αναλύει εις τά κύρια σημεία του και τον χαρακτηρίζει δρθώς 
ώς έποικοδομητικόν, ιδίως διότι προς τούς διαμαρτυρομένους ήνοίχθησαν 
αί πύλαι τής Όρθοδοξίας, περί τής οποίας δεν είχον τότε σαφείς ειδήσεις. 
Επίσης ό σ. διαγράφει τον ρόλον των διαφόρων προσώπων κατά τήν περί¬ 

οδον των επαφών και άκόμη ύπογραμμίζει τήν σημασίαν τής αντιστοίχου 
κινήσεως τής Κο,Οολικής Εκκλησίας, ιδίως τήν προσπάθειαν έκμεταλλεύ- 

σεως ύπ’ αυτής τής αποτυχίας των διαπραγματεύσεων όρθοδόξων και δια- 

μαρτυρομένων και τήν δημιουργίαν ταραχής των πνευμάτων έντός των 
κόλπων τής Όρθοδοξίας. Σημασίαν διά τον δουλεύοντα Ελληνισμόν 
νομίζομεν ότι έχει ό επί ύποδούλου έδάφους άνταγωνισμός των άλλων 
έτεροδόξων, καθολικών - διαμαρτυρομένων, ετι μεγαλυτέραν και λόγφ βε¬ 

βαίως του προσφερομένου χρυσού προς εξαγοράν συνειδήσεων, πράγμα 
πού αναφέρει ό σ. (σ. 207), άλλα και λόγω τής μειονεκτικής θέσεως τής 
Όρθοδοξίας, πού επί τέλους δεν διέθετε και άνάλογον έπιτελεΐον προς 
υποστήριξιν τών θέσεών της, πάσα δέ αύτομόλησις ή και απλή συμπάθεια 
προς τά ετερόδοξα κηρύγματα άπετέλει όχι απλώς έπίδειξιν διαλλακτικού 
πνεύματος καί πρόθεσιν συνεργασίας, άλλ’ άνεπίτρεπτον κατά τάς στιγμάς 
αύτάς προδοσίαν τού μεγάλου άγώνος. Διά τούτο κρίνεται μέ αύστηρό- 

τητα ή άμφίβολος στάσις ώρισμένων λογιών, ιδίως διότι έσκανδάλιζε τόν 
άνύποπτον τών γιγνομενών λαόν, παρέσυρε δέ έκτοτε καί κατά τούς μετα¬ 

γενεστέρους χρόνους άλλους λογίους καί έδημιούργει νέον σκανδαλισμόν 
τών συνειδήσεων 1. 

Τό Τρίτον Μέρος (σσ. 210 - 240) άφιεροϋται εις τήν έξέτασιν τών 
πολεμικών γεγονότων εις τό Αίγαΐον κατά τά έτη 1540 - 1566. Τά Κεφάλαια 
είναι δύο. Εις τό Α' (σσ. 210 - 220) έξετάζεται ή κοινωνική και πολιτική 
κατάστασις εις τάς Κυκλάδας καί μάλιστα τής Τήνου κατά τά τελευταία 
έτη τού δουκάτου τού Αιγαίου (1563 - 1566). Εις τό Β' (σσ. 221 -240) εκτί¬ 

θεται ή κατάρρευσις τής Φραγκοκρατίας εις τήν Χίον και τάς Κυκλάδας. 
δηλ. τά μέχρι τής καταλήψεως τής Χίου ύπό τών Τούρκων (1566), οί αγώνες 
τών Χίων διά τήν αύτοδιοίκησίν των, ή διαμόρφωσις τής γενουατοχιακής 
κοινωνίας κατά τήν Τουρκοκρατίαν καί τέλος ή κατά τό 1566 κατάλυσις 
τού δουκάτου. Ή εξεταζόμενη περίοδος είναι ειρηνική διά τήν Ανατολήν, 

οί Τούρκοι είναι ισχυροί. Ό σουλτάνος Σουλεϊμάν Α' είναι κυρίαρχος 
ενός μεγάλου μέρους τού τότε γνωστού κόσμου και οργανωτής τού κράτους 
του. Εις τάς Κυκλάδας νήσους, άφ1 ής εις τά 1537 έπεβλήθησαν οι Τούρκοι 

1. Τάς σχετικάς έπί του θέματος άπόψεις ημών έξεθέσαμεν εις τά οικεία μέρη της 
Πατριαρχικής Μεγάλης τοϋ Γένους Σχολής, τόμ. Α', έν Άθήναις 1966, σελ. 108 κ.έξ., 

151 - 152, 185 - 186, 190 - 191, 197 κέξ. 
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εις τό Αίγαΐον, όπότε αΐ νήσοι τού δουκάτου κατέβαλλον φόρον ύποτε- 

λείας εις τό τουρκικόν κράτος καί τό Πατριαρχεΐον άνασυνέστησε τήν 
ορθόδοξον διοίκησιν, ένεφανίζετο μία ιδιότυπος κατάστασις ύποτελών 
φραγκοκρατουμένων έδαφών, μέ γνωρίσματα οικονομικής άθλιότητος καί 
διοικητικής πολυχρωμίας. Εις τήν Χίον, κτήσιν τών Γενουατών, ή κατά- 

στασις δέν ήτο ευχάριστος καί τό Πάσχα τού 1566 ύψώθη ή τουρκική 
ημισέληνος μέ άληθινήν τραγωδίαν τών κατοίκων, πού συνεχίσθη έκτοτε 
ύπό τούς Τούρκους. Ό σ. παρακολουθεί, μετά τήν ένσωμάτωσιν τής νήσου 
και τήν άποκατάστασιν τής Όρθοδόξου Εκκλησίας, τήν διαμόρφωσιν τής 
κοινωνίας έκ Χίων καί έξηλληνισμένων Γενουατών. Μετά τήν κατάληψιν 
τής Χίου έξηφανίσθη τό δουκάτον τοϋ Αιγαίου καί ό σ. παρακολουθεί τήν 
άποσύνθεσιν τής φραγκικής δυνάμεως καί τά επακόλουθα. 

Μέ τό Τέταρτον Μέρος (σσ. 241 - 381) εις 4 Κεφάλαια ύποδιηρη- 

μένον εξετάζονται αΐ πολεμικά! συγκρούσεις και αΐ επαναστατικοί ζυμώσεις 
έντός τού ελληνικού χώρου κατά τήν 75ετή περίοδον 1570- 1646. .Καίρια 
σημεία του τμήματος είναι : Α' (σσ. 241 - 273) ή έκστρατεία τών Τούρκων 
έναντίον τής Κύπρου τό 1570 καί ή ναυμαχία τής Ναυπάκτου τό 1571, μέ 
συνεξέτασαν και τής άπηχήσεως αυτής εις τάς τουρκοκρατούμενος ελλη¬ 

νικός χώρας. Β' (σσ. 273 - 297) ή κατάστασις τών Κυκλάδων μετά τήν ναυμα¬ 

χίαν τής Ναυπάκτου έξελισσομένη μέχρι τών αρχών τοϋ ΙΖ' αιώνος, ετι 
δέ ή τύχη τών μεγάλων φραγκικών οίκογενειών κλπ., ώς καί ή διαμόρφωσις 
τού κοινοτικού θεσμού. Γ' (σσ. 297 - 328) ή πολιτική, κοινωνική καί στρα¬ 

τιωτική κατάστασις τής Κρήτης μετά τήν πτώσιν τής Κύπρου, έπί τή βάσει 
διαφόρων έκθέσεων. Δ' (σσ. 328 - 381) έπαναστατικαί άναταραχαί είς άλλας 
έλληνικάς χώρας, ήτοι είς Κύπρον, Ήπειρον, Μάνην, όπου ύπήρχον μό¬ 

νιμοι έστίαι έπαναστατικαί, ιδίως δέ κινήματα γνωστά μέ τά ονόματα τών 
αρχηγών, ώς Διονυσίου τοϋ Τυρνόβου καί Διονυσίου τού Σκυλοσόφου, 

έπαναστατικαί συνεννοήσεις Μανιατών μέ τόν δούκα τοϋ Νονβτδ κλπ. 

Ενταύθα συνεξετάζεται ή έπικρατοϋσα άναρχία είς Μακεδονίαν καί Ήπει¬ 

ρον, τό θέμα τών έξισλαμισμών καί ή ψυχολογική κατάστασις τών Ελλήνων, 

έτι δέ ό προσανατολισμός των προς τήν όρθόδοξον Ρωσίαν. 

Αί σελίδες του Μέρους τούτου απεικονίζουν τόν πόθον καί τάς ένερ- 

γείας τών Ελλήνων διά τήν εθνικήν των άποκατάστασιν. Ή νίκη τής Ναυ¬ 

πάκτου προεκάλεσεν ένωρίτατα άπροσδόκητον έξαψιν. Πόσον βαθέως ήσθά- 

νοντο τόν ζυγόν, έκφράζει μέ χαρακτηριστικούς λόγους ό σ. (σ. 256): «Οί 
"Ελληνες, χωρίς νά παραδειγματιστούν άπό τά τόσα παθήματα τους, άρχι¬ 

σαν τις συνεννοήσεις μεταξύ τους καί τις προετοιμασίες τους... μέ τό 
σύνθημα ή νά πεθάνουμε ή νά ξεσκλαβωθούμε». Ή έκθεσις τών γεγονό¬ 

των γίνεται έπί τή βάσει τών πηγών καί πλούσιας βιβλιογραφίας μετά 
προηγουμένην έκκαθάρισιν τών ειδήσεων. Αί παρατηρήσεις τού σ. είναι 
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άξιολογώταται καί τά συμπεράσματά του άναντίρρητα. 'Ως προς τήν δη¬ 

μιουργίαν τής πίστεως των Ελλήνων, δτι θά τούς λύτρωση τό ξανθόν γένος 
καί τάς μεταξύ Ελλήνων καί Ρώσων έπαφάς, ιδία δέ διά τάς ώς προς τούτο 
σχετικός προφητείας, γνωστός είναι δ βυζαντινός χρησμός πού άποδίδε- 

ται εις Λέοντα τον Σοφόν, ώς έπίσης γνωστόν είναι δτι εϊτ’ έκ συγχύσεως 
εΐτ’ έκ σφάλματος εις τά ρωσικά κείμενα τό πιει] τοό τών χρησμών μετε- 

βλήθη εις πίδία] Γοά, δηλ. τό ξανθόν γένος μετεβλήθη είς ρο>σικόν γένος1. 

Ακόμη δέ πρέπει νά σημειωθή δτι διά τήν προσέγγισιν Ελλήνων καί Ρώ¬ 

σων συνετέλεσεν ή θετική εργασία επί ρωσικού έδάφους των πατριάρχων 
'Ιεροσολύμων καί τών άπεσταλμένιον των, άρξαμένη προ τής ιδρύσεως τού 
Πατριαρχείου τής Μόσχας καί δή κατά τήν εποχήν τής διεισδύσεως τής 
Καθολικής Εκκλησίας είς τήν όρθόδοξον Ρωσίαν 2. 

Εις τό Π έ μ π τ ο ν Μέρος (σσ. 382 - 471) του βιβλίου ό συγγρ. άσχο- 

λεϊται μέ τήν δράσιν τού Καθολικισμού είς τάς έλληνικάς χώρας. Έκ τών 
δύο Κεφαλαίων είς τό Α' (σσ. 382 - 392) έξετάζει τήν έξόρμησιν τού Καθο¬ 

λικισμού μέ τά ίησουϊτικά τάγματα, μέ τον ώργανωμένον έμπορικόν πυρετόν 
τής συγκεντρώσεως χειρογράφων έκ πάσης γωνίας της Ανατολής δι’ ειδι¬ 

κών άπεσταλμένων καί πρακτόρων, καθώς καί τήν ιεροσυλίαν τών έπιγρα- 

φών έκ τών μνημείων. Είς τό Β' (σσ. 392-471) όμιλεί άναλυτικώτερον διά 
τήν διείσδυσιν τών καθολικών μισσιοναρίων είς τον έλληνικόν χώρον καί 
δή τήν έγκατάστασιν Ιησουιτών είς Πέραν, Χίον, "Αγιον "Ορος, Γάλλων 
καπουκίνων είς διάφορα σημεία τής χώρας καί άλλων είς Κυκλάδας. Έπί 
τής δράσεως τών ιεραποστόλων ό σ. διατυπώνει (από σ. 422) άξιολόγους 
παρατηρήσεις καί συνάγει χρήσιμα συμπεράσματα. Ακολούθως ή δραστη- 

ριότης τών μισσιοναρίων παρακολουθεΐται εις τάς έλληνικάς άκτάς τής 
Ευρώπης καί τής Ασίας καί τέλος είς άντίκρουσνν τών ιδεών τής Δύσεως 
έρευναται ή προσφορά τών ,ρΈίωτέρων Ελλήνων θεολόγων (Γαβριήλ 
Σεβήρου, Μαξίμου Μαργουνίου, Μελετίου Πήγα, Κυρίλλου Λουκάρεως, 

Μητροφάνους Κριτοπούλου). Έκ τού τμήματος τούτου μαρτυρεΐται ή ένη- 

μέρωσις τού σ. είς τήν σχετικήν προς τούς λογίους άνδρας εκείνους βιβλιο¬ 

γραφίαν, πού μέ τήν γνώσιν καί μαχητικότητά των προήσπισαν τήν Όρ- 

θοδοξίαν. Παρατηρητέα είναι ή διέλευσις άπό τά μεγάλα φιλολογικά περί 
αυτούς προβλήματα χωρίς άνάμειξιν είς αύτά καί ή τοποθέτησίς τών λογίων 
κατά τήν ιστορικήν άπαίτησιν εντός τής περιόδου τής δράσεώς των άνα- 

λόγως τής προσφοράς των. 

1. Σχετικως βλ. Μ. Θ. Λ ά σ κ α ρ ι, Τό Ανατολικόν ζήτημα, τ. Α', Θεσσαλονίκη 
1948, σ. 23ί κέξ. Πρβλ. και Τ. Γριτσοπούλου, Τά Όρλωφικά, έν Άθήναις 1967, 
σ. 174. Ό ταυτισμός ξανθού - ρωσικοΟ γένους είχε συντελεσθή τό 1512. 

2. Αύτόθι, σ. 38 κέξ., όπου καί ή σχετική βιβλιογραφία. 
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Τό “Εκτον καί τελευταΐον Μέρος τού βιβλίου (σσ. 472 - 546) άφιε- 

ρώνεται είς τον πόλεμον της Κρήτης κατά τά έτη 1645- 1669 καί εις τά 
άποτελέσματα αυτού, μέ ύποδιαίρεσιν εις τρία έπί μέρους Κεφάλαια. Είς τό 
Α' (σσ. 472 - 546) άσχολεΐται εϊσαγωγικώς μέ τούς προμαχώνας τής χριστια¬ 

νοσύνης, δπως τούς άποκαλεΐ ό σ., τήν Κρήτην καί τή\; Τήνον, πού τελούν 
ύπό τούς Ενετούς. Είς τό Β' (σσ. 483 - 525) εκτίθενται αί επιχειρήσεις τής 
Κρήτης, ήτοι τά αίτια τού πολέμου, ή πολιορκία καί παράδοσις τών Χανίων, 
ή έξάπλωσις τών Τούρκων είς τήν ύπαιθρον, ή πολιορκία καί παράδοσις 
τού Ρεθύμνου, ή προέλασις προς τά Ανατολικά καί ή έπιχείρησις είς Με¬ 

γάλο Κάστρο, αί επιχειρήσεις είς τό Αιγαίο ν κατά τήν διάρκειαν τού Κρη¬ 

τικού πολέμου καί αί έπαναστατικαί ζυμώσεις τών Ελλήνων, τέλος δέ 
ό έπικός άγών Βενετών, Ελλήνων, Γάλλων καί άλλων χριστιανών έναντίον 
τών Τούρκων είς Μεγάλο Κάστρο. Είς τό Γ' (σσ. 526-546) γίνεται προέ- 

κτασις τής έκθέσεως τών πραγμάτων εις τήν Κρήτην μετά τήν ύποταγήν 
της, δηλ. έξετάζονται τά διοικητικά καί οικονομικά, καί ή μετακίνησις 
Κρητών προσφύγων πρός τάς Ίονίους νήσους καί τήν Ιταλίαν, συγχρόνως 
δέ μεταναστεύσεις Μανιατών είς Ιταλίαν καί Κορσικήν. 

Χαρακτηριστικοί πίνακες καί χάρται κοσμούν τό βιβλίον τού καθη- 

γητού Βακαλοπούλου, διά τών όποιων καθίσταται ή έκθεσις τών γεγονότων 
ζωηρότερα καί έποπτική. Λεπτομερής βιβλιογραφία καταλαμβάνει τάς 
σσ. 549 - 576 μεθοδικώς διατεταγμένη. Έπεται πίναξ όνομάτων καί λέξεων 
έλληνικών καί ξένων. Είς τήν Εισαγωγήν του ό σ. εξηγεί ότι διά τού τόμου 
τούτου επιχειρεί νά προβληματίση τον αναγνώστην του έπί καίριων θεμά¬ 

των τής Νεοελληνικής Ιστορίας. Καί συγκεκριμένως τον βοηθεΐ νά συλ¬ 

λαβή τήν άπάντησιν είς τό ερώτημα, ποια είναι τά μεγάλα χαρακτηριστικά 
τής Ιστορίας τού έθνους μετά τήν "Αλωσιν. "Ηδη κατά τούς τελευταίους 
Βυζαντινούς αιώνας διεπιστώθη κρίσις συνειδήσεως τών Ελλήνων ενώπιον 
τού μεγάλου προβλήματος τής ένώσεως τών Εκκλησιών καί τού ετέρου 
μεγαλύτερου προβλήματος τής έλευθερίας τού έθνους. Ή κρίσις εξακολουθεί 
νά ύφίσταταη άλλ’ αί έριδες τώρα ένωτικών καί ανθενωτικών δέν έχουν 
τήν αύτήν έντασιν. Έν τοσούτω η Καθολική Εκκλησία δέν επαυσε ποτέ νά 
καταβάλλη προσπάθειας πρός έπιβολήν τών άπόψεών της, ταυτόν είπεΐν 
πρός έκμηδένισιν τής Όρθοδόξου Εκκλησίας καί άπορρόφησίν της. Καί 
όρθώς ό σ. θέτων τό πρόβλημά του εϊσαγωγικώς, έχώρησεν είς τούς οικείους 
τόπους είς άντιμετώπισιν αυτού, διερευνών παραλλήλως πρός τούς άγώνας 
τού ελληνικού έθνους χάριν τής θρησκευτικής καί πολιτικής του έλευθε¬ 

ρίας τήν δραστηριότητα τής ξένης προπαγάνδας —Λουθηρανικής καί 
Καθολικής Εκκλησίας — εντός τών κόλπων τής Όρθοδοξίας καί τού 
Ελληνισμού τής δουλείας. Ελληνισμός χωρίς Όρθοδοξίαν δέν νοείται. 

Όρθώς πράττων ό σ. δίδει έκτασιν είς τό βιβλίον του άνάλογον πρός τήν 
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σημασίαν του εκκλησιαστικού θέματος και ορθότατα καταλήγει νά δια¬ 

κήρυξή εις τήν Εισαγωγήν (σ. 5) ότι «ή Όρθοδοξία εις τούς δύσκολους 
χρόνους τής Τουρκοκρατίας συνυφαίνεται πιο πολύ και σχεδόν άξεδιά- 

λυτα μέ τον Ελληνισμό, τον βοηθεΐ νά διαφυλάξη τήν εθνική του όντό- 

τητα και έπομένως τήν έθνική και πολιτιστική κληρονομιά χιλιάδων χρό¬ 

νων...», Αύται αί διαπιστώσεις τής Ιστορίας είναι έπικαίρως χρήσιμοι 
εις τούς πρωτεργάτας των ένωτικών κηρυγμάτων. 

Τό άλλο σκέλος τοϋ στόχου τού παρόντος τόμου είναι οί αγώνες τών 
Ελλήνων διά τήν έλευθερίαν μέχρι τής υποταγής τής Κρήτης (1669), πού 
αποτελεί και όρόσημον τής Ιστορικής έκθέσεως του συγγράμματος. Ούτοι 
άνελήφθησαν έναντίον τού κατακτητοϋ είτε μεμονωμένους είτε δι’ ύποκινή- 

σεως καί έν συνεργασία άλλων χριστιανικών κρατών, πού εύρέθησαν μά¬ 

λιστα είς έμπόλεμον μετά τών Τούρκων κατάστασιν. Οί άγώνες αυτοί έκτί- 

θενται μέ βάσανον τών πηγών καί μέ επίπονον έρευναν, κινουμένην προς 
πολλάς κατευθύνσεις. Ή διδομένη είκών είναι ζωηρά καί, παρά τήν εξω¬ 

τερικήν αυτής ψύχραιμον δψιν τής παρουσιάσεως, κρύπτει δλον τον δραμα¬ 

τικόν χαρακτήρα τής μεγάλης καί συχνάκις Απεγνωσμένης προσπάθειας 
τής Ελλάδος καί τών τέκνοον της νά φθάσουν είς τά όρια τής πραγματο- 

ποιήσεως του υψηλού έθνικοϋ πόθου. 

Περιττεύει νά έπαναλάβοαμεν τάς άρετάς καί τού τόμου τούτου. Ό καθη¬ 

γητής Βακαλόπουλος προσφέρει συγκεκροτημένον έργον είς τον σύγχρο¬ 

νον Έλληνα, προς τον όποιον γνωρίζει τήν διά μέσου ποικιλίαν τυχών 
διαμόρφωσιν τοϋ Νεοελληνικού βίου καί Πολιτισμού. “Έχει όλα τά έφόδια 
τού ιστορικού καί εργάζεται μέ συνέπειαν καί ευθύνην, συνθέτει έργον, 

τό τεκμηριώνει έπαρκώς, δεν εκβιάζει τά συμπεράσματα, δέν προδίδει είς 
καμμίαν περίπτωσιν τήν αποστολήν του. Σύρεται ό Αναγνώστης όπισθεν 
τής γλαφυρός είς συντηρητικόν δημώδη λόγον άφηγήσεως, μετέχει είς 
τάς ευτυχείς ή ατυχείς ήμέρας τοϋ έθνους καί Αποχωρίζεται τό βιβλίον 
μέ τήν ίκανοποίησιν ότι εΰρεν είς αυτό λυτρωτικήν τήν απεικόνισαν τής 
Ιστορικής πορείας τού έθνους. 

ΤΑΣΟΣ ΑΘ. ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 

Μεθοδίου Γ. Φ ο ύ γ ι α, Ιστορία τής 3 Αποστολικής 3Εκκλησίας Κό¬ 

ρινθόν απ’ αρχής μέχρι σήμερον, 3Αθήναι 1968, σσ. 416. 

Τό βιβλίον τούτο τοϋ άρχιμ. Μ. Φούγια, περί τής Εκκλησίας Κόριν¬ 

θου, έχει λίαν έκτεταμένον τίτλον, ώς πρός τήν χρονικήν έκτασιν, διαιρεί- 
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ται δέ είς Μέρη 5 ή Κεφάλαια 17, έν οίς περιλαμβάνονται καί 4 Παραρτή¬ 

ματα, ώς ακολούθως. 
Μέρ. Α' (σσ. 37 - 183), Κεφ. Α' - Η'. Α' (σσ. 37 - 68), Άποστολική καί 

μεταποστολική εποχή — ό Απόστολος Παύλος. Β (σσ. 71- 79), Οί συνερ- 

γάται τού Παύλου είς Κόρινθον. Γ (σσ. 80 - 82), Ό Παύλος καί ό Γαλλίων. 

Δ' (σσ. 83 - 97), Ή ζωή τής Έκκλ. Κορίνθου κατά τήν άποστολικήν επο¬ 

χήν. Ε' (σσ. 98 - 107), Μεταποστολική εποχή. Παράρτημα Α' (σσ. 107 - 

109), Ή παράδοσις περί μεταβάσεως τοϋ Απ. Ανδρέου είς Αχαΐαν. Παράρ¬ 

τημα Β' (σσ. 109 - 111), Ή μεταξύ άπ. Παύλου καί Κορινθίων νόθος Αλλη¬ 

λογραφία. Τ' (σσ. 112-131), Ή γένεσις τής μητροπ. έδρας Κορίνθου έν 
τή επαρχία Άχαΐας, 100 - 325 μ.Χ. Ζ' (σσ. 132- 175), Ή Ακμή τής Εκκλη¬ 

σίας Κορίνθου. Η' (σσ. 176- 183). Αί βαρβαρικαί κατά τής Κορίνθου έπι- 

δρομαί, 610 - 802. 
Μέρ. Β' (σσ. 185 - 310). Κεφ. Θ' - ΙΔ'. Θ' (σσ. 185 - 202), Ή Βυζαντινή 

περίοδος. Γ (σσ. 203 - 212) 1059 - 1210. ΙΑ' (σσ. 213 - 226), Ή Κόρινθος 
ύπό τούς Φράγκους, 1210- 1458. ΙΒ' (σσ, 229-248), Πρώτη Τουρκοκρατία, 

1458 - 1685. ΙΓ' (σσ. 251 -276), Δευτέρα Φραγκοκρατία, 1685 - 1715 καί Δευ¬ 

τέρα Τουρκοκρατία, 1715- 1821. ΙΔ' (σσ. 277- 310), Ή Εκκλησία Κοριν¬ 

θίας επαρχία τής αύτοκεφάλου Έκκλ. Ελλάδος. 
Μέρ. Γ (σσ. 313 - 330). Κεφ. ΙΕ', Έπισκοπαί μητροπ. Κορίνθου. 

Δαμαλά, Πολυφέγγους, Ζεμενοϋ, Ταρσού, Κεφαλληνίας - Ζακύνθου. Παράρ¬ 

τημα Γ' (σσ. 321), Τσον ένώσεως δύο επισκοπών. 

Μέρ. Δ' (σσ. 331 - 348). Κεφ. ΙΤ', Ίεραί μοναί μητροπ. Κορίνθου καί 
Δαμαλών, υφιστάμενοι καί διαλελυμέναι. 

Μέρ. Ε' (σσ. 349 - 363). Κεφ. ΙΖ', Στατιστικά στοιχεία Τ. Μητροπόλεως 
Κορινθίας. Παράρτημα Δ' (σσ. 363 - 389), Πατρ. σιγίλλια άφορώντα είς τήν 
Έκκλ. Κορίνθου, έκδεδομένα, Ανέκδοτα. 

Προτάσσεται Πρόλογος, Εισαγωγή, πίναξ συντμήσεων καί παροραμά¬ 

των καί Κεφάλαιο ν εισαγωγικόν, τιτλοφορούμενον «Ή πόλις τής Κορίνθου» 

(σσ. 29 - 36). Επιτάσσεται πίναξ πηγών καί βοηθημάτων καί Εύρετήρια. 

Δυσκολώτατον είναι τό έγχείρημα, νά συγγράψη κανείς οίασδήποτε 
φύσεως ιστορικόν έργον, περί τόπου τίνος διά μέσου άπεράντου χρόνου. 

Τούτο επιχειρούν πολλοί Νεοέλληνες, έρασιτεχνίζοντες μάλλον ή έρευνη- 

ταί καί συστηματικοί μελετηταί, έπιχειροΰν δηλ. φιλοδόξως νά συγγρά¬ 

ψουν τήν καθολικήν Ιστορίαν τού τόπου των άφ’ ής ένεφανίσθη είς τήν ζωήν 
μέχρι τών εσχάτων. Ούτω περιπλανώνται άνά τάς Ανομοιομόρφους ίστορι- 
κάς περιόδους, εξετάζουν τά Αρχαιολογικά θέματα, τά γεωλογικά πολλάκις, 

τά στρατιωτικά καί πολιτικά γεγονότα, τήν οικονομίαν, τά γράμματα κλπ. 

Μέ τήν συχνά έμφανιζομένην σπάνιν είδήσεοον ούτοι Αναγκάζονται νά επα¬ 

ναλαμβάνουν γνωστά - πασίγνωστα πράγματα έκ τής γενικωτέρας Ιστορίας, 
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ν’ άξιολογοϋν εντελώς δευτερεύοντα στοιχεία καί επουσιώδη καί αντί 
συγγραφής νά έμφανίζουν εις τό τέλος μίαν συρραφήν χωρίς κανέν ενδια¬ 
φέρον διά τήν έπιστήμην. 

Τό πρόβλημα τούτο μέ τάς παραφυάδας του έχει νά συνάντηση καί πάς 
ειδικός ερευνητής, έπιχειρών νά κινηθή εις εκτεταμένος ίστορικάς περιό¬ 

δους άναγκαζόμενος νά κατανείμη τήν ϋλην του έτεροβαρώς καί νά προ- 

δώση τήν όλην οικονομίαν του έργου, έτι δέ κινδυνεύων νά παρασυρθή έκεΐ 
όπου τά διαφέροντά του ή αί γνώσεις του είναι περισσότερον ηόξημέναι. 
Έξ έπόψεως αρχιτεκτονικής μία μελέτη τοιαύτης μορφής δεν ισορροπεί. 

Σπεύδω νά άποδώσω συγκεκριμένως τήν τελευταίαν ιδίως παρατήρησαν ε!ς 
τό κρινόμενον έργον, τήν Ιστορίαν τής Άποστολικής Εκκλησίας Κόριν¬ 

θου άπ’ αρχής μέχρι σήμερον, συγγραφεισαν ύπό του άρχιμανδρίτου καί 
ήδη έπισκόπου Μεθοδίου Φούγια. Έν βλέμμα διά γυμνού όφθαλμοϋ επί 
τού παρατεθέντος ανωτέρω διαγράμματος των περιεχομένων πείθει περί τού 
φαινομένου. Κληρικός ό σ., έρριψε τό μέγα έπί τού έργου βάρος, θεολογών 
καί όχι ίστορών, εις τό Α' Μέρος αυτού, όπου εκθέτει τά κατά τον από¬ 

στολον Παύλον έν άνέσει καί πλάτει, ώς έάν περί θεολογικοΰ παυλικοΰ 
έργου πρόκειται, Δεν συζητώ καί τον τρόπον, μέ τον όποιον αντιμετωπίζει 
ό σ. τά διάφορα προβλήματα τής εργασίας τού Παύλου εις Κόρινθον, τών 
συνεργατών του, τών έπισκέψεών του, τών έπιστολών του προς Κορινθίους 
καί έκ Κορίνθου προς άλλους. "Οτι ό σ. άγαπα νά άναφέρη γνώμας πολλών 
καί άλλων έπί ζητημάτων πού εντυπωσιάζουν καί δεν σχετίζονται σχεδόν 
καθόλου προς τό θέμα του, μαρτυρείται από τά δύο πρώτα παραρτήματά 
του (σσ. 107 - 111), όπου όμιλεΐ μετά βεβαιότητος ότι ιεραποστολικήν δρα- 

σιν άνέπτυξεν εις τήν έπαρχίαν Άχαΐας ό απόστολος Λουκάς καί έκεΐ 
πιθανώς έγραψε τό Εύαγγέλιόν του, επίσης περί θαυμάτων τού αποστόλου 
Άνδρέου κλπ. 

Ή παρακολούθησις τής ιστορικής πορείας τής Εκκλησίας Κορίνθου 
από τού Β' αιώνος μέχρι καί τού Η' εις τό έργον γίνεται διά τών Κεφ. Τ' - Η' 

όπου καί τερματίζεται τό Α' Μέρος, παρακολουθεΐται δέ σχεδόν άποκλει- 
στικώς, ελλείψει ειδήσεων, έκ τής συμμετοχής επισκόπων Κορίνθου εις 
τήν γενικωτέραν κίνησιν τής Εκκλησίας καί δή εις τάς συγκαλουμένας 
Συνόδους. Τό Ζ' Κεφ. μάλιστα έπιγράφεται «Ακμή τής Εκκλησίας Κορίν¬ 

θου», χωρίς καί ν’ άποδεικνύεται τούτο έκ τών έκτιθεμένων. Πιθανώς νά 
εύρίσκετο εις άκμήν ή Εκκλησία Κορίνθου, άλλά τούτο δεν συνάγεται 
έξ όσων 6 σ. προσκομίζει στοιχείων σαφώς. Έκεΐ πού ώφειλε νά στηρι- 
χθή κυρίως διά ν’ άποφανθή ό σ. είναι ή περιοχή τών παλαιοχριστιανι¬ 

κών μνημείων. "Αλλά τήν φωνήν τών μνημείων δέν αντιλαμβάνεται έκεΐ- 

νος, πού δέν ήμπορεϊ καί νά τά άποκρυπτογραφή. Ό σ. έχει μίαν ύποδιαί- 

ρεσιν τού Ζ' Κεφ., περί έκκλησιαστικών ιδρυμάτων, ναών καί άλλων μαρ¬ 
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τυρουμένων μνημείων κατά τούς πρώτους πέντε αιώνας, άλλά δέν καταγί¬ 

νεται πολύ - πολύ εις τήν έρμηνείαν τών ειδήσεων έκ τών σκαφικών ερευ¬ 

νών. Έπί πλέον τό έργον του περιορίζει έντός μόνης τής Κορίνθου, ένώ 
πρόκειται περί ολοκλήρου τής άλλως έκτεταμένης εκκλησιαστικής επαρ¬ 

χίας Κορινθίας, δέν παρακολουθεί δηλ. τον άξονα από Σαρωνικοΰ καί κατά 
μήκος τού Κορινθιακού, ήτοι άπό τών Κεγχρεών διά Κορίνθου μέχρι 
Σικυώνος, όπου ό τομεύς εΐναι πλούσιος εις κατάλοιπα εντόνου παλαιοχρι¬ 

στιανικού βίου, οΰτ’ έπίσης Κορίνθιος ό ίδιος ό σ. γνωρίζει τον τόπον 

έξ αυτοψίας. 
’Άν είχε περιηγηθή τήν έπαρχίαν, πριν συγγράψη ό σ. τήν εκκλησια¬ 

στικήν αυτής Ιστορίαν, θά ήδύνατο νά συναντήση πλησίον τών ερειπίων 
τής άρχαίας Νεμέας εις μίαν ράχιν παραφυάδος τού Καρνεάτου (τού σημε¬ 

ρινού Μεγαλοβουνίου) όρους, άντικρύ τού χωρίου Κουτσουμάδι (την ρά¬ 

χιν ό λαός όνομάζει Τσεμπέν), ναόν παλαιοχριστιανικόν τού Δ' αιώνος, 
έλθόντα εις φώς κατά τρόπον παράδοξον, ούχί διά τής αρχαιολογικής σκα¬ 

πάνης άλλ’ ύπό τών ευσεβών χωρικών, όδηγουμένων ύπό νεάνιδος κατόπιν 
επιμόνων ένυπνίων. "Αναφέρω τον ναόν τούτον, λόγω ακριβώς τού τρόπου 
άποκαλύψεώς του, γενομένης προ 20 έτών, καί διότι είναι έκτοτε ανέκδοτος. 

Δέν πρόκειται όμως περί τού μόνου ευρήματος, επί τού όποιου θά ήδύνατο 
νά στηριχθή ό σ. διά νά παρακολουθήσω τήν έσωτερικήν ζωήν τής εκκλησια¬ 

στικής επαρχίας Κορίνθου κατά τήν παλαιοχριστιανικήν έποχήν. 

Δεύτερον δείγμα σπουδαιότατον θ’ αναφέρω ανέκδοτον έπίσης, κατά 
παράδοξον δέ τρόπον έλθοΰσαν εις φώς, παλαιοχριστιανικήν επιγραφήν, 

εύρισκομένην εις τήν μνημειοβριθή περιοχήν τού Σοφικού. Τά μνημεία 
τού Σοφικού είναι μέν κυρίως τής Βυζαντινής περιοχής, άλλά τό πλήθος 
των καί ή άξια των μαρτυρεί προϋπάρχουσαν θρησκευτικήν καί καλλιτε¬ 

χνικήν παράδοσιν, ιδίως εκφράζουν άκμήν καθ οϋς χρόνους έκεΐ έζησεν ό 
όσιος Λουκάς. Συγκεκριμένως άναφέρομεν τήν ύπαρξιν μαρμάρινων κιο¬ 

νίσκων εις τό τρίλοβον παράθυρον τού ναού τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου 
εις τό Στείρι, ού μακράν τού Σοφικού. Ό περιγράψας τον ναόν καθηγητής 
Όρλάνδος αναφέρει ότι οί μαρμάρινοι κιονίσκοι, τομής τετραγώνου, φέ¬ 

ρουν κιονόκρανα κεκοσμημένα δΤ άναγλύπτου σταυρού έν μέσιρ φύλλων 
άκάνθης (Βυζαντινοί ναοί τής Ανατολικής Κορινθίας, ΑΒΜΕ, τ. Α', 1935, 

σ. 83), δέν ήτο δυνατόν όμως νά είκάση ότι εΐναι παλαιοχριστιανικοί καί 
περιέχει μάλιστα ό έτερος έξ αύτών άλίευμα σπουδαιότατον, διότι οί κιο¬ 

νίσκοι ήσαν κεκαλυμμένοι διά παχυτάτου στρώματος ασβεστοκονιάματος. 

Μελετών τό μνημεΐον κατά τό θέρος τού έτους 1966, παρετήρησα ότι ύπό 
τό άσβέστωμα όπήρχε χάραγμα. ΔΤ επιμελούς καθαρισμού άπεκάλυψα 
τήν ακόλουθον έπιτύμβιον έπιγραφήν εις 4 στίχους διά μεγαλογραμμάτου 

γραφής : 
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ΔΗ ΜΗΤΡΙΑ ΧΑΙΡΕ. — ΠΩΟ ΛΥΝΟΜΑΙ ΧΑΙΡΕΙΝ ΠΡΟΛΙΠΟΥΟΑ ΦΩ€ 
ΚΑΙ ΓΛΥΚΥΤΑΤΟΥ Ο ΓΟΝΙΟ ΤΕΤΡΑΕΤΗΝ ΖΗΟΑΟΑ ΧΡΟΝΟΝ 
ΚΑΙ ΕΝΘΑΔΕ ΝΕΑ ΟΥΟΑ ΠΡΩΤΗ ΤΕ ΕΓΩ ΚΑΤΟΙΚΩ 
ΑΛΑ ΥΜΕΙΟ ΤΟ ΓΛΥΚΥ ΦΩΟ ΜΕΧΡΙ ΠΟΥ ΤΟ ΙΜΑΡΜΕΝΟΝ ΕΛΘΗ. 

Ό επιτύμβιος κιονίσκος έχρησιμοποιήθη ενταύθα έκ παλαιοτέρου 
μνημείου, δεν είναι δέ το μόνον παλαιοχριστιανικόν λείψανον της περιο¬ 

χής, διότι καί αύτός ό υπό του αύτοϋ καθηγητοΰ Όρλάνδου περιγραφόμενος 
ναός των Ταξιαρχών εις την περιοχήν (αυτόθι, σελ. 70 κέξ.), άναγόμενος 
εις τό τέλος του ΙΒ' αίώνος, φαίνεται ότι'ήγέρθη έπίπροϋπάρχοντοςμεγάλου 
παλαιοχριστιανικού κτηρίου, ώς εικάζεται έκ πολλών δεδομένων, ίβίοι έκ 
τής παρουσίας παλαιοχριστιανικών μαρμάρινων γλυπτών. Περιορίζομαι 
ε!ς αυτά, διά νά μη μνημονεύσω άλλας γνωστάς ή ήμιγνώστους παλαιοχρι¬ 

στιανικός βασιλικός, οίον την μεγαλοπρεπή καί μοναδικήν τού Λεχαίου, 

τής Σικυώνος, τών Κλεωνών, δπου διδασκόμεθα ότι εγκαίρως ό Χριστιανι¬ 

σμός ΐδρυσεν έπάνω εις τά λείψανα τής άρχαίας λατρείας ναούς χριστια¬ 
νικούς. 

Ό σ. μέ τό Β' Μέρος τού έργου, άπό Κεφ. Θ' εισέρχεται εις τήν Βυζαν¬ 

τινήν περίοδον, ώς καί ή επιγραφή τού Κεφαλαίου. Παρακολουθεί, φαίνε¬ 

ται, τούς "Αγγλους εις τήν έναρξιν τού Βυζαντινού αίώνος άπό τής Θ' έκα- 

τονταετηρίδος. Σπεύδω νά σημειώσω δτι οί αιώνες Γ, ΙΑ' καί ΙΒ' είναι, ώς 
γνωστόν, αιώνες ευτυχούς Βυζαντινού βίου, άλλα καί διά τήν Πελοπόννη¬ 

σον ολόκληρον καί ιδιαιτέρως διά τήν εύαίσθητον περιοχήν του Τσθμοΰ 
είναι περίοδος μέ διαρκώς αϋξουσαν πρόοδον προς δλους τούς τομείς τής 
ζωής. Άναπαράστασις τής ιστορικής ζωής τής περιόδου είναι δυνατή έπί τή 
βάσει τών ιστορικών ειδήσεων, τών μνημείων, τών έπί κορινθιακού εδάφους 
λειψάνων παντός του βίου τής έποχής καί τής έρμηνείας πλείστων άλλων 
στοιχείων, λαμβανομένων συνδυαστικούς καί συγκριτικώς έκ τής γενικωτέρας 
Ιστορίας. Είναι λοιπόν ή περίοδος αύτη σπουδαία, ακμαία καί φωτεινή. Άπό 
σφραγιστικά μνημεία πληροφορούμεθα περί σειράς προκαθημένων τής Εκ¬ 

κλησίας Κορίνθου. Άπό τά πορίσματα τής σκαφικής έρεύνης διδασκόμεθα 
ίκανά διά τον τομέα τής οικοδομικής καί οικονομικής δράστηριότητος. 
Άπό τά όρθια μνημεία τής χριστιανικής λατρείας καί άλλας ισχυρός έν- 

δείξεις, ώς ή παρουσία τού όσιου Λουκά, συνάγομεν περί τονώσεως τού 
θρησκευτικού βίου. Τήν περίοδον τού α' ήμίσεος τού ΙΒ' αίώνος λαμπρύνει 
εις τήν Εκκλησίαν Κορίνθου ή παρουσία τού διαπρεπούς μητροπολίτου 
Γρηγορίου τού Πάρδου. Ό διατεθείς χώρος εις τό έργον τού Φούγια εί¬ 

ναι άνεπαρκής (Κεφ. Θ'-Ι', σσ. 185-212) καί ή άντιμετώπισις τής περι¬ 

όδου μέχρι τής Φραγκοκρατίας είναι δλως ατροφική καί δυσανάλογος προς 
τήν σπουδαιότητα αύτής. Δεν είργάσθη ό σ. εις τήν περίοδον αυτήν έπαρ- 

κώς. Αγνοεί τον Β' τόμον τού έργου του καθηγητού Ζακυθηνού, περί τού 

Βιβ?αοκρισίαι 

δεσποτάτου τού Μορέως, δπου καί εκκλησιαστικά! καί άλλαι χρήσιμοι 
ειδήσεις. Τό έργον του Εειιτεπί, Ιο οοτριιε δοε δοεαιιχ δε Γωηρίτο Βγζεηίΐη, 

V, 1Έ§ϋ36, Παρίσιοι 1963, αναγράφει μέν εις τήν βιβλιογραφίαν, δεν τό 
έγνώριζεν όμως καί δεν τό έχρησιμοποίησε κατά τήν συγγραφήν. Τον Βοα 
(Ιο Ρέίοροηηέεε Βγζαηίίη) δεν χρησιμοποιεί έπαρκώς. Τήν μελέτην τού 
Όρλάνδου διά τά κορινθιακά μνημεία γνωρίζει άλλά δεν έκμεταλλεύεται. 
Τήν μελέτην τού Άθ. Κομίνη περί Γρηγορίου Πάρδου κυριολεκτικώς 
έσύλησε καί έν τούτοις διατεινόμενος δτι είχεν άσχοληθή προς σύνταξιν 
τών έργων τού λογιωτάτου άνδρός έπί τή βάσει τών πηγών τής Βιβλιοθή¬ 

κης τού Βρετανικού Μουσείου (σ. 207, υποσ. 23 - 27), δσα ως συμπληρώ¬ 

σεις προσφέρει παραλαμβάνει άπό τον Κηιηιόειείιει*. Έξ άλλου δεν γνω¬ 

ρίζει ό σ. τού ίδιου ύφηγητοΰ Άθ. Κομίνη τήν μελέτην Ρεοίο δί Μοπεπι- 
όεδίε, «Βγζεηίίοη» ν. XXIX-XXX (1959-60), σσ. 231 -248. 

Τμήμα τού Β' Μέρους τού έργου — καί δή διά τών Κεφ. ΙΑ' - ΙΔ' — 

άποτελεΐ ή έξέτασις τής περιόδου τής Φραγκοκρατίας (διά σσ. 14), τής Ά 
Τουρκοκρατίας μέχρι 1685 (διά σσ. 16) καί άπό κοινού Β'Φραγκοκρατίας, 
ώς τήν ονομάζει, καί Β' Τουρκοκρατίας (διά σσ. 18), μέχρι τών ήμερων 
ήμών (Κεφ. ΙΔ' σσ. 277 - 310). Ή περίοδος τής δουλείας, μακροτάτη καί 
έξαιρετικώς ένδιαφερουσα, εχει κατ εξοχήν άδικηθή εις τό βιβλΐον. Αί 
ειδήσεις πληθύνονται κατά τήν περίοδον αυτήν, ή φωνή τών μνημείων γίνε¬ 

ται έντονωτέρα, όπως καί τού δλου θρησκευτικού βίου καί τής περισυλ¬ 

λογής καί τής παιδείας μέχρι τών παραμονών τής Έπαναστάσεως. Ό σ. 

μή έρευνήσας ό ίδιος καί μή εύρίσκων έτοιμα στοιχεία άνά τάς βιβλιοθήκας 
εσωτερικού καί έξωτερικοΰ, δεν καλύπτει τον ιστορικόν χώρον εί μή έλά- 

χιστα. Θά ήτο μακρά άπασχόλησις νά διαλάβω έν προς έν κεφάλαιον εις 
μίαν σύντομον βιβλιοκρισίαν. Αρκεί έν χαρακτηριστικόν παράδειγμα. 

Όμιλεΐ περί μητροπολίτου Κορίνθου Κωνσταντίνου Ρεσινοΰ, άβεβαίου 
βεβαίως χρόνου, καί επίσης περί τών έργων τού άνδρός, ευχόμενος ν’ άσχο¬ 

ληθή νεώτερός τις «περί τήν προσωπικότητα ταύτην» (σ. 236), άγνοεϊ όμως 
τήν μελέτην τού Κ. Δυοβουνιώτου (Κωνστ. Ρεσινός, «Όρθόδοξος Θεο- 

λογική Έπιθεώρησις», τ. Α', 1922, σσ. 5 κέξ.). καί τήν μελέτην τού Ρ. 

ΘαπειΤ Οοηδΐαπΐίη Κάέείηοε, ΐΐιέοΐοβΐεη ρορυΐείτε εί οορίδίε δε ΐϊΐεηιιεεπίδ, 
νετοπε 1964 (Εεΐχείίο δεί νοίιπυο I δΐ δίιιδί δΐ ΒίΜίο§Γαίί& ο δί δίοπε ίη 
οποίο δί ΤετηίυεΓΟ δε Μεπηίδ, σσ. 241-271) καί τό σπουδαιότερο ν, δτι 
ό Ρεσινός ήτο μέν Κορίνθιος καί τό άναγράφει ό ίδιος εις τά έργα του, 

όχι όμως καί μητροπολίτης Κορίνθου. 
Άλλ’ έν τάχει ό σ. έξετάζων τά κατά τήν περίοδον τής δουλείας καί 

άγνοών τήν ειδικήν πελοποννησιακήν βιβλιογραφίαν, άφήνει δλως άτρο- 

φικόν τον μακρόν καί λίαν ενδιαφέροντα χώρον τής ιστορίας τής Εκκλησίας 
Κορίνθου, ώς έκδηλοΰται ό βίος έντός τής Κορίνθου καί εις τήν ύπαιθρον, 
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άνά τά χωρία ακόμη και τάς μονάς. Δεν γνωρίζει τάς μελετάς τοϋ καθηγη- 

τοϋ Μ. Μανούσακα, εις τά «Πελοποννησιακά», τόμ. Γ' - Δ' (1958 - 59), 

σσ. 95 κέξ., τόμ. Ε' (1962), σσ. 137 κέξ., άλλα και την άμέσως άναφερομένην 
είς τήν Κόριθνον, μέ τον τίτλον «Ή χειροτονία ιερέων της Κρήτης άπό τόν 
μητροπολίτην Κορίνθου», δημοσιευμένην είς τό «Δελτίον Χριστιανικής 
Αρχαιολογικής Εταιρείας», τόμ. Δ' (1954), σελ. 123 κέξ. ’Άν επίσης έγνώ- 

ριζε τήν μελέτην τής Ελισάβετ Ζαχαριάδου, Ή πατριαρχεία τοϋ Διονυ¬ 

σίου Β' σέ μια παραλλαγή τοϋ ψευδό - Δωροθέου, «Θησουρίσματα», τόμ. Α' 

(1962), σσ. 142 κέξ., θά ήμποροϋσε νά είχε πληροφορηθή πολλά διά τήν 
άρχιερατείαν των Ίωάσαφ και Σωφρονίου Κορίνθου και των εκκλησιαστι¬ 

κών πραγμάτων Πελοποννήσου εύρύτερον κατά τό β' ήμισυ τοϋ Ι<Γ αίώνος. 

Δεν διστάζω νά είπω άπροκαλύπτως ότι είναι αδύνατον νά γραφή 
εκκλησιαστική ιστορία οίουδήποτε διαμερίσματος, χωρίς προηγουμένην 
επίμονον καί άσφαλώς έπίπονον διά πολλούς λόγους διερεύνησιν τοϋ χώρου 
μετά συγχρόνου μελέτης των χριστιανικών του μνημείων, ιδία έπιτοπίως 
των μονών μετά των άρχείων των. Έν προκειμένφ ό σ. τοϋ παρόντος έργου 
δεν γνωρίζει τόν τόπον του, δεν έχει βεβαίως και ειδικότητα άλλά καί δεν 
εφθασεν έως τόν χώρον των μνημείων. Ή διαπραγμάτευσή εις τό Γ' Μέρος 
τοϋ έργου διά 2 κεφαλαίων, τοϋ ΙΕ' καί ΓΓ, περί των επισκοπών τής μητρο- 

πόλεως και τών έν λειτουργία ή διαλύσει μονών, έγινε χωρίς επιτόπιον 
έρευναν. Πώς νά περιγράψη κανείς τήν έπισκοπήν Πολυφέγγους π.χ. άν 
δεν κατορθώση ν’ άναβή επί τοϋ ομωνύμου γραφικωτάτου βουνοϋ, όπου θά 
εύρη τήν ευκαιρίαν νά λάβη εν θαυμάσιον τοπογραφικόν μάθημα καί νά 
γνωρίση τό ήδη ηρειπωμενον καθολικόν τής επισκοπής οντος σπηλαιώ¬ 

δους βράχου, είς τόν θόλον τοϋ οποίου, είς πείσμα τοϋ πανδαμάτορος χρό¬ 

νου καί τής κακίας τών ανθρώπων, θά θαυμάση μίαν εξαιρετικού κάλλους 
τοιχογραφίαν ΪΔ' αίώνος, είκονίζουσαν τήν Ύπαπαντήν τοϋ Χρίστου ; 

Θά έρευνήση τά τής έπισκοπής Ταρσοΰ, χωρίς νά γνωρίση τόν σημερι¬ 

νόν διμερή Ταρσόν, τούς ναούς του, τήν παλαιάν του θέσιν εντός τοϋ έλα¬ 

το βριθοϋς πυρήνος τοϋ ορεινού συγκροτήματος τοϋ Χελμού, όπου καί τά 
ερείπια τοϋ ίστορικώς μαρτυρημενού βυζαντινοΰ κάστρου τοϋ Ταρσοϋ ; 

Ύπό τούς πόδας τοϋ κάστρου ύπήρχε παλαιόν μοναστήριον. Προς Ν αύτοϋ 
επί προβούνου τοϋ Χελμοϋ, τοϋ 'Αιλια, τοπωνύμιον Παλιοχώρι διατηρεί¬ 

ται έν Ισχύι καί εκεί σφζεται ό ναός του Ταξιάρχου μέ τοιχογραφίας τοϋ έκ 
Θήρας ζωγράφου Ζαχαρίου Δρακούλη, έν έτει 1637. Τί συνάγεται έκ τού¬ 

των περιττόν νά εϊπη κανείς. Πενιχρά είναι ή σελίς μία (326) περί έπισκο¬ 

πής Ταρσοΰ. 
Είς τό ΙΖ' κεφ. δίδονται νεώτερα στοιχεία περί τής μητροπόλεως Κο¬ 

ρίνθου καί επισκοπικός κατάλογος. Είς Παράρτημα Δ' (σσ. 363 κέξ.) ό σ. 

εκδίδει «πατριαρχικά σιγίλλια άφορώντα είς τήν Εκκλησίαν Κορίνθου». 
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Πρόκειται περί προεκδεδομένων ήδη πατριαρχικών γραμμάτων ύπό τοϋ 
καθηγητοΰ Δ. Ζακυθηνοΰ καί έμοϋ, άναφερομένων εις κορινθιακός μονάς 
ή τόν Κορίνθου άθλιον αρχιερέα του ΙΖ' αίώνος Κύριλλον Σπανόν, τόν καί 
έπιβάτην τοϋ πατριαρχικού θρόνου. Διατί έπανεκδίδει γνωστά έγγραφα ό σ. 

δεν εξηγεί. Άλλ’ έπίσης δεν έξηγεΐ, πόθεν λαμβάνει καί διατί τά πανομοιο- 

τύπως διδόμενα κείμενα (σσ. 383 - 389) δεν μεταγράφει είς έκδοσιν. Καθ’ 

όσον γνωρίζω, διά πρώτην φοράν άπαντα τό φαινόμενον τούτο. 

Είς τόν βραχύν μονοσέλιδον Πρόλογόν του ό σ. τονίζει ότι αισθάνε¬ 

ται «μεγάλην ίκανοποίησιν», διότι «καθίσταται δυνατόν νά δημοσιευθή» 

(γρ. έκδοθή) τό έργον του, εκφράζει δέ τήν πεποίθησίν του — τήν πίστιν 
του μάλιστα λέγει — ότι ή εργασία του «αποτελεί συμβολήν είς τήν έρευναν 
όχι μόνον τής Ιστορίας τής Εκκλησίας Κορίνθου, άλλά τής Ιστορίας 
όλοκλήρου τής Ελλάδος». Λυπούμεθα, διότι ήμεΐς δεν ήδυνήθημεν νά δια- 

πιστώσωμεν τούτο. Είναι βεβαίως θορυβώδες έργον έπιδείξεως, άλλά χω¬ 

ρίς έρευναν καί χωρίς άρχιτεκτονικήν καί χωρίς σύνθεσιν. "Ο,τι καλόν 
περιέχει, καί δεν είναι δυνατόν νά μή περιέχη καί χρήσιμα πράγματα, 

χάνεται κυριολεκτικώς μέσα εις τήν πληθωρικήν του έκφρασιν καί τήν 
έπιδεικτικήν πολυγνωσίαν. Λείπει ή έπιστημονική μέθοδος καί ή κατά 
σύστημα διάταξις τής ύλης, ώστε νά χωρή ή παρουσΐασις τής ιστορικής 
πορείας τής άποστολικής Εκκλησίας Κορίνθου διαδοχικώς καί έκ τών 
άπλουστέρων προς τά συνθετώτερα. Συσχέτισις προς τόν όλον κορμόν τής 
έκκλησιαστικής Ιστορίας δεν γίνεται. Λείπει άπό τό έργον τούτο ό παλμός 
τοϋ έπιστήμονος, πού έζησε τήν ιστορίαν τής Εκκλησίας Κορίνθου απ’ 

άκρου είς άκρον, είς όλην της τήν δραματικότητα καί τήν άνέπλασεν εις 
τρόπον ώστε νά τήν δώση είς μορφήν νέαν προς τόν άναγνώστην. 

Καμμία συνοχή δεν φαίνεται είς τό έργον, καμμία σύνδεσις τών κεφα¬ 

λαίων μεταξύ των, κανέν συμπέρασμα δεν συνάγεται μετά τό τέλος τής έκ- 

θέσεως έκάστης εποχής. Γίνεται λόγος ενιαχού περί τής «πολίτικο - οικο¬ 

νομικής καταστάσεως τής πόλεως Κορίνθου» κατά διαφόρους έποχάς, 
άγνοεΐται όμως έντελώς ή κατάστασις του θρησκεύοντος λαοϋ. Ουδόλως 
θίγεται ή μορφή τοϋ θρησκευτικού βίου, κατά τάς κρίσιμους περιόδους 
μάλιστα τών έθνικών περιπετειών καί άναστατώσεων. Ουδαμοϋ συνήντη- 

σεν ό σ. ότι μετά τό 1204 μετεβλήθη άρδην ή όψις τής ζωής καί ότι είς τήν 
Πελοπόννησον, όπως καί είς άλλας περιοχάς, έγκαθιδρύθη καθεστώς επα¬ 

χθές καί εδημιουργήθη κατάστασις άληθοϋς πάλης όπλων καί συνειδήσεων. 

Κατά τήν Τουρκοκρατίαν, άπό τοϋ ΙΖ' αίώνος μάλιστα, οπότε πληθύνονται 
αί σχετικά! πηγαί, ό σ. δεν ύπώπτευσεν ότι ύπήρξεν άντίστασις έκδηλος τοϋ 
λαοϋ έναντι τών παντοειδών πιέσεων καί τοϋ έξισλαμισμοΰ. Τό άπόκρυφον 
έργον τοϋ χριστιανικού πληρώματος άνά τήν επαρχίαν Κορινθίας τό συναν¬ 

τά κανείς έρευνών κώδικας καί χειρόγραφα καί λυτά έγγραφα, τό συναντά 
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είς χαράγματα, τοιχογραφίας, δεήσεις, Ενθυμήσεις, ύπογραφάς, τόσον κατά 
την διάρκειαν τής ένετικής κατακτήσεως τής χώρας, όσον καί μετά τήν 
έπανεγκατάστασιν των Τούρκων μέχρι τής Έπαναστάσεως. Εις τά δραματικά 
γεγονότα τής έποχής ούδαμοΰ άνεζητήθη και παρουσιάσθη ό ρολος τής 
Εκκλησίας, τό έργον των κληρικών και των μαρτύρων. 

Θά ή μπορούσα μεν νά προσθέσω μεν πολλάς λεπτομερειακάς παρατηρή¬ 

σεις, άκόμη καί ώς προς ουσιώδη ζητήματα λεκτικού, συντάξεως, παραπομ- 

πών, μεταγραφών έκ τής ξένης βιβλιογραφίας, άλλα θά μετεβάλλετο ή βι¬ 

βλιοκρισία εις δεινόν κατηγορητήριον. Δείγματος χάριν, ας μεταφέρωμεν 
όλίγας φράσεις από τήν αρχήν του Α' Κεφαλαίου του βιβλίου, χαρακτηρι¬ 

στικός τής καλλιεπείας τού συγγραφέως. «Έπιστρέψας (εΐο) εις τον Χρι¬ 

στιανισμόν — γράφει — ό Απόστολος Παύλος, δεικνύει εν είδος πλήρους 
ανεξαρτησίας τόσον ώς προς τήν διδασκαλίαν καί τήν παράδοσιν τών πρώ¬ 

των Αποστόλων, όσον καί ώς προς τον ιστορικόν Τησοϋν...». Ποίαν 
θεολογικήν άξίαν έχουν οί προοιμιακοί λόγοι ούτοι, άφήνομεν νά κρίνουν 
οί ειδικοί θεολόγοι. Έπισημαίνομεν όμως τήν κακήν χρήσιν τού ρ. Επι¬ 

στρέφω καί τά λογικώς δυσνόητα επόμενα λόγια, διά τό είδος τής πλήρους 
ανεξαρτησίας, διά τήν διδασκαλίαν καί τήν παράδοσιν τών πρώτων (;) απο¬ 

στόλων καί δή διά τον ιστορικόν Τησοϋν. Χρησιμοποιεί γενικώς άρχαιο- 

πρεπεΐς καταλήξεις (-ουσι, -ωσι) καί παραλλήλως, σχεδόν εις τήν αυτήν 
πρότασιν τάς άπλοποιημένας (-ουν), ώστε νά ξενίζη ή τόση ακαταστασία 
(βλ. π.χ. σ. 45, ήναγκάζοντο νά άποφεύγουν, έφρόντιζον νά προμηθευ- 

θώσι κ,ά.π.). Ό σ. νομίζει ότι 6 έναντιωματικός σύνδεσμος άν καί (εί καί) 
συντάσσεται μέ υποτακτικήν, δΓ ό γράφει άν καί άμφισβητήται (σ. 47), 

άν καί πιστεύη (σ. 182). Άλλα σοβαρά φιλολογικά άβλεπτήματα άφθο- 

νοϋν, ώς «έχει" περισσοτέρους του ένός ίερέως» (σ. 117), «όμιλεΐ Κυριάκος 
τής ’Αγκόρας» (σ. 161, 219), Ιηίεχ ονομάτων (σ. 208, 38), «είχε μεταβή εις 
τινα άλλο μέρος» (σ. 57), «μεταξύ τών κεφαλαίων επτά καί οκτώ και μεταξύ 
έννέα καί δέκα» (σ. 57). Αφήνω τά άβλεπτήματα του τυπογραφείου, πού 
καί πολλά είναι καί τήν έντύπωσιν μειώνουν παντός καλοϋ βιβλίου. Άπό 
τό εύρετήριον (σ. 411, Κυριάκος ’Αγκόρας καί σ. 415 Ογπαοο Αηοοπιΐαηο) 

πιστοϋται ότι ό σ. δεν γνωρίζει ποιος ήτο Κυριάκός ό έξ Άγκώνος. 
Έξ άλλου ό σ. του έργου τούτου δεν έχει μεγάλην οικειότητα πρός 

τήν άκαδημαϊκήν τάξιν τών παραπομπών εις τά χρησιμοποιούμενα έργα, 

όσα χρησιμοποιεί απ’ ευθείας καί εις όσα παραλαμβάνων άλλοθεν. Οϋτω 
νομίζει ότι τό πρός ίδιον υιόν Ρωμανόν έργον Κωνσταντίνου τοΰ Πορφυ- 

ρογεννήτου είναι διάφορον του Όο αάιτπηίείΓαηάο ίαιροΗο, δι’ δ παρα¬ 

πέμπει (σσ. 181, 185, 187) διαφοροτρόπως έκάστοτε, γράφων μάλιστα άο 
αάιαίηϊεπιηίο... Εις τό γνωστόν περιοδικόν του Γ. Ν. Μαυρή παρα¬ 

πέμπει «Βυζαντινά» - ΜείαύγζειιΙΐηα», αντί τοϋ όρθοΰ τίτλου «Βυζαντινά - 
μ 29 - 3 -1969 
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Μεταβυζαντινά». Άναλόγως τών περιστάσεων έπί τών ξένων έργων καί 
περιοδικών παραπέμπει πότε τόμ. ή τ., πότε Β<3., πότε νοί.. Επίσης διά τάς 
σελίδας καί στήλας χρησιμοποιεί άτακτος οοΐ., οοΐε., σελ., Ενίοτε δέ γρά¬ 

φει τάς στήλας σελ(ίδας). Ίσως αί παρατηρήσεις αύται νά μή εΐχον καμ- 

μίαν σημασίαν, άν τό κρινόμενον έργον ένεφανίζετο σεμνότερον καί λι¬ 

τόν, ώς έμπ ρέπει είς Επιστημονικά συγγράμματα, χωρίς Εξεζητημένο ν 
βιβλιογραφικόν φόρτον καί διάθεσιν Επιδείξεως. Αλλά άναγκάζομαι νά 
σημειώσω τάς παρατηρήσεις ταύτας, όλίγας δείγματος χάριν έκ πλειό- 

νων, διότι έπί τέλους αί όπερβολαί παρασύρουν όταν άκριβώς έχη κανείς 
πρόθεσιν Εγωιστικήν. Αποτελούν δέ τοιαύτας ύπερβολάς πολλαί περι¬ 

πτώσεις ένταΰθα, έστω καί άν δεν φαίνοινται έκ πρώτης δψεως, ώς (σ. 36) 

«Κόρινθος έδρα ρωμαίου προκονσούλου» καί (σ. 80) «ό Γαλλίων ήτο Ρω¬ 

μαίος Ρτοοοπδΐιΐ». Άκόμη (σ. 124) «κατά τον Οοάεχ Ραπδίεηδίδ». Ακόμη 
(σ. 129) «πρώτη πραιφεκτούρα, δευτέρα πραιφεκτούρα» καί «ή ρωμαϊκή 
αυτοκρατορία διηρέθη είς 120 Επαρχίας, 15 Διοικήσεις καί 4 Ριταείεοίιι- 
Γ3.8». Γράφει είς προσωπικόν τόνον συγγραφεύς μή διακεκριμένος μέχρι 
τής στιγμής είς άντίκρουσιν τοΰ Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, χρησι- 
μοποιών τήν φράσιν (σ. 165): «Ό Χρυσ. Παπαδόπουλος προσθέτει..., 

πράγματι ό τελευταίος ύπάρχει, άλλά αμφιβάλλω Εάν πρόκειται περί..., 

ομοίως άμφιβάλλω καί περί...». 

Χρήσιμον άναμφισβητήτως τό βιβλίον τούτο του σεβ. Μεθοδίου 
Φούγια, περί τής έκκλησ. ιστορίας Κορίνθου, παρά τάς άτελείαςτου, ίδί<? 

διαφωτιστικόν διά τούς Κορινθίους, μέχρις ότου έμφανισθή άλλο πληρέ¬ 

στερου. Αί περιλαμβανόμεναι είς τό βιβλίον εικόνες, καίτοι φέρουν άνε- 

παρκείς Ενδείξεις καί δεν έχουν έκτυπωθή καλώς, διότι τυπώνονται Εντός 
κειμένου, μέ λευκήν τήν έπομένην σελίδα τών οικείων φύλλων, προσφέ¬ 

ρουν ύπηρεσίαν καί συμπληρώνουν τήν εικόνα τοϋ τόπου κατά διαφόρους 
έποχάς. Ό Εν τέλει παρατεθειμένος πρόχειρος χάρτης (σ. 253) είκονίζει 
τάς ενορίας τής σημερινής μητροπόλεως. Εκείνο πού θά έχρειάζετο είς 
τό βιβλίον είναι ένας χάρτης έξω τοϋ κειμένου εις άνάλογον κλίμακα τής 
σημερινής πολιτικής Επαρχίας καί άλλος ιστορικός χάρτης τής Εκκλησια¬ 

στικής επαρχίας Κορίνθου (μητρόπολις μετά τών Επισκοπών της τώνπε- 

λοποννησιακών). Ό σ. τό πρόβλημα τής γεωγραφικής δικαιοδοσίας τής 
μητροπόλεως Κορίνθου κατά καιρούς δεν άντιμετώπισεν είς τό έργον του, 

διότι δεν ύπώπτευσε τήν ύπαρξιν τής εκκλησιαστικής Γεωγραφίας. 

ΤΑΣΟΣ ΑΘ. ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 

Έπετηρϊς ' Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, *Ετος ΛΤ' 27 
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Οοάίοεε Οιτϊ}8θ8ΐοτηίοί Οταββί. I. Οοάίββε ΒτίΙαηηίαβ βΐ Ηι&βτηίαβ, άβ- 

εοΗρδϊΐ Μ ΐ ο Η β I ΑιιΒίηβαη. (Βοβν,τηβηίε, &1ηάβ8 βί Ββρβτ- 

ΐοΪΓ68 ριώΐίέδ ρατ ΓΙηείΒιιί άβ Ββοΐιβτάιβ βί ά'ΗϊδίοΪΓβ άβδ ΤβχΙβδ, 

XIII). Παρίσιοι 1968, σσ. XXVI + 1 - 311. 

Διά του παρόντος πρώτου τόμου έγκαινιάζονται νέου είδους δημο¬ 

σιεύματα. Κατάλογοι χειρογράφων, όχι πλέον βιβλιοθηκών, άλλα συγγρα- 

φέως. Αμέσως αντιλαμβάνεται τις την χρησιμότητα και την σπουδαιότητα 
τοϋ έργου. Διότι τούτο άναφέρεται ευθέως εις την Ιστορίαν της παραδόσεως 
των κειμένων και τήν κριτικήν αύτών έκδοσιν. Εΐναι δέ χαροποιόν τό γεγο¬ 

νός ότι ή σειρά αΰτη άρχίζει διά τής καταλογογραφήσεως των χειρογράφων 
τά όποια παραδίδουν έργον τοϋ Έοάννου τοϋ Χρυσοστόμου, συγγραφέως 
μέ τόσον πλουσίαν και τόσον ποικίλην χειρόγραφον παράδοσιν. 

Τον παρόντα τόμον προλογίζει ό π. Ματοεί Κίοΐιαιτί (σελ. IX - XI). 

Έν τφ προλόγφ καθορίζονται αί γενικαί άρχαί τής καταλογογραφήσεως 
των Χρυσοστομικών έργων. Κατ’ άρχήν διευκρινίζεται τί εΐναι Χρυσοστο- 

μικόν χειρόγραφον. Ώς τοιοϋτον θεαιρεΐται τό παραδίδον κείμενον τοϋ Χρυ¬ 

σοστόμου ή έπ’ όνόματι αύτοΰ όχι μόνον πλήρες άλλά και άπόσπασμα. 

Όμως δεν λαμβάνονται όπ* όψει τά άποσπάσματα τά ευρισκόμενα έντός 
έρμηνευτικών σειρών, ανθολογιών και ασκητικών συμμείκτων. Ακολούθως 
δηλοΰται ότι οί πάπυροι καί τά μετά τό έτος 1700 χειρόγραφα δεν εΐναι 
άντικείμενον περιγραφής. Κατά τήν περιγραφήν δίδονται άναλυτικώς 
τά Χρυσοστομικά κείμενα μετά τών άντιστοίχοχν παραπομπών εις τάς έκ- 

δόσεις. Ιδιαιτέρως παρέχονται τά ίηοίρίΐ και τά άεδίηίΐ τών άνεκδότων. 

Όμως δεν δίδονται αί δΤ έκαστον κείμενον έπιγραφαί τών χειρογράφων. 

Αλλά παρέχονται έν συνάψει τά σχετικά προς τήν ύλην, τήν χρονολόγη- 

σιν, τήν βιβλιογραφίαν, πολλάκις δέ καί τον γραφέα τοϋ κώδικος. Έν τε¬ 

λεί καταχωρίζονται πίνακες. Διά μεν τά έκδεδομένα έργα κατά τήν σειράν 
τών τόμων τής Ρηΐΐ'οΐοβία Οταεοε ή τοϋ Σαβιλίου, διά δέ τά ανέκδοτα κατ' 
άλφαβητικήν σειράν τών ίηοίρίΐ:. 

Ακολουθεί είσαγωγή τοϋ Μ. Αιιόϊηοειι (σελ. XIII - XXII). Ό σ. έκ- 

θέτει τά σχετικά προς τήν άναζήτησιν τών Χρυσοστομικών χειρογράφων 
εις τάς βιβλιοθήκας τής Μ. Βρεταννίας καί Ιρλανδίας. Ιδιαιτέρως μνημο¬ 

νεύει τών φακέλων τοϋ δίτ Ηοητγ δανίΐο έν Όξφόρδη (Βοόΐείαη ΕίϋπΐΓγ), 

τοϋ περίφημου και ακαμάτου αύτοϋ πρώτου έκδοτου του όλου έλληνιστι 
έργου τοϋ Χρυσοστόμου. Πρόκειται περί 22 μεγάλου μεγέθους φακέλων, 

15.800 σελίδων : ή όλη έργασία τοϋ Σαβιλίου, παρασκευή τής εντύπου έκ- 

δόσεως τής Όξφόρδης. Οί φάκελοι τοϋ Σαβιλίου έρευνώνται διά πρώτην 
φοράν έπισταμένως καί καθίσταται γνωστόν τό περιεχόμενόν τοχν. Τό ύπό- 
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λοιπον τής εισαγωγής διατίθεται διά νά αναλυθούν σχετικά προς τούς έν 
τέλει τοϋ έργου πίνακας καί διά νά έκφράση ό συγγραφεύς τήν εύγνωμοσύ- 

νην αύτοϋ προς μέγαν άριθμόν προσώπων τά όποια ούτως ή άλλως συνετέ- 

λεσαν εις τήν πραγματοποίησιν τοϋ έργου. Προστίθεται βιβλιογραφία (σελ. 

ΧΧΠΙ-ΧΧνί) καί πίναξ είβίοηιηι (σελ. XXVI). 

Εις τάς σελίδας 1 - 252 περιγράφονται τά Χρυσοστομικά χειρόγραφα 
τής Μ. Βρεταννίας καί τής Ιρλανδίας κατ’ άλφαβητικήν σειράν τών πόλεων, 

ανεξαρτήτως χώρας. Αί περιγραφαί είναι άναλυτικαί καί γίνονται καθ’όν 
τρόπον έξετέθη έν τφ προλόγω. Οϋτω περιγράφονται 298 χειρόγραφα χρο¬ 

νολογούμενα άπό τοϋ Θ' αί. έως ΙΖ' - ΙΗ' αί. 
Ακολουθεί ερροηάίχ (σελ. 253 - 266) όπου κατ’ άλφαβητικήν σειράν 

τών ίηοίρίΐ σημειοϋνται τά άποσπάσματα ή συμπιλήματα έργων φερομένων 
επ’ όνόματι τοϋ Χρυσοστόμου καί τά όποια δεν παρέχονται έν τώ Κοροτ- 

ίοπο ΡδοιιόοοΙίΓΥκοδίοΓηίοο τοϋ π. άε Αΐάαιηα. Καταχωρίζονται 73 τοιαϋτα 
έργα. Έν συνεχεία παρέχονται πίνακες : α') τών έπ’ όνόματι τοϋ Χρυσοστό¬ 

μου καί έκδεδομένων έν τόμ. 47 - 64 τής ΡείΓοΙο^ία Οαοοα έργων (σελ. 

267 - 284)* β') τών έπ’ όνόματι τοϋ Χρυσοστόμου άλλ’ είς άλλους πλήν τών 
ανωτέρω τόμους τής ΡείΓοΙο^ίε Ουαεοα έκδεδομένων έργων (σελ. 284 - 285)* 

γ') τών έργων τά όποια δεν έχουν μέν έκδοθή υπό Μί§ηε, άλλ’ έχουν έκδοθή 
υπό Σαβιλίου (σελ. 285) καί δ') πίναξ κατ’ άλφαβητικήν σειράν τών ίηοίρίΐ 
τών άνεκδότων ή νεωστί ή είς σπανίας έκδόσεις ή μέ διάφορον άρχήν έκδε¬ 

δομένων έργων τοϋ Χρυσοστόμου (σελ. 286 - 307). 

Διά τό κοπιώδες καί θαυμάσιον τοϋτο έργον έλάχιστα θά εΐχον νά 
σημειώσω. Τό όλον βιβλίον έχει τήν σφραγίδα τής έπιμελοϋς,εύφυοϋςκαί 
μετ’ άγάπης γενομένης εργασίας. Προσφέρει καινά πράγματα, καινάς 
μεθόδους, πρότυπον συμβολήν είς τήν καθόλου φιλολογικήν έρευναν. Διά 
νά έκτιμήση τις όρθώς τήν προσφοράν τοϋ έργου πρέπει νά άνατρέξη είς 
τούς άντιστοίχους καταλόγους χειρογράφων έκάστης βιβλιοθήκης οπότε 
θά διαπιστώση πόσα νέα κείμενα περιγράφονται καί κατά ποιον άναλυτικόν 
τρόπον. 

Παρατηρήσεις τινάς θά εΐχον είς τάς γενικάς άρχάς τοϋ έργου, α') 

Νομίζω ότι δεν θά έπρεπε νά έγκαταλειφθή ή άναγραφήτών έπιγραφών 
τάς οποίας παρέχουν τά χειρόγραφα. Ό λόγος τον όποιον προβάλλει ό 
προλογίζουν τό έργον εΐναι καθαρώς τεχνικός — οοοί ρατ Γαίεοη ά’άοοηοιηίε 
ηηδδί άε οίαι-ΐέ — καί άναγνωρίζει τήν χρησιμότητα καί τήν άναγκαιότητα 
τοϋ πράγματος. Εΐναι προφανές ότι ή άναγραφή τών έπιγραφών άφ’ ενός 
μέν αποδίδει απολύτως τήν χειρόγραφον παράδοσιν τοϋ κειμένου, άφ’ 

έτέρου δέ βοηθεΐ τά μέγιστα είς τήν έκ τής περιγραφής καί μόνον κατάταξιν 
τών διαφόρων τύπων τής χειρογράφου παραδόσεως. Επομένως οί λόγοι 
τής παραλείψεως τών έπιγραφών πρέπει νά παραγνωρισθοϋν. Άλλωστε 
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τά κείμενα έπανέρχονται εις διάφορα χειρόγραφα και συνεπώς δέν είναι 
άναγκαΐον νά έπαναλαμβάνωνται αί έπιγραφαι εις όσα δέν διαφέρουν, 

άλλα νά γίνωνται αί σχετικαί παραπομπαΐ εκεί όπου τό πρώτον έτέθησαν 
πλήρως, β') Κατά την περιγραφήν τών χειρογράφων θά έπρεπε συνο- 

πτικώς νά παρέχηται τό περιεχόμενον του όλου κώδικος. Όταν ό κώδιξ 
είναι Χρυσοστομικός καθ5 ολοκληρίαν, τό πράγμα είναι σαφές, διότι ή 
παρεχομένη περιγραφή καλύπτει και όλον τον κώδικα. Όμως, όταν ό κώ¬ 

διξ εΐναι σύμμεικτος ή όταν παρέχηται μόνον απόσπασμα Χρυσοστομικόν, 

δέν γνωρίζομεν τί περιέχει ό κώδιξ και έπομένως δέν δυνάμεθα νά καθορί¬ 

σω μεν την λειτουργίαν τοΟ Χρυσόστομικου κειμένου εντός του κώδικος. 

Είναι δέ σημαντικόν νά γνωρίζωμεν τήν όλην διάρθρωσιν και τον σκοπόν 
συντάξεως του κώδικος, διότι πολλάκις έξ αυτού και μόνον δυνάμεθα νά 
άποφανθώμεν αποφασιστικούς επί θεμάτων ιδία νοθείας, γ') Είς πίναξ τών 
χειρογράφων κατά χρονολογικήν σειράν, έν τέλει τοΰ βιβλίου, θά ήτο 
χρήσιμος. 

Αυτά άποτελουν άπλας σκέψεις αί όποΐαι έφαρμοζόμεναι ίσως κατά 
τάς έπομένας καταλογογραφή σεις τών Χρυσοστομικών χειρογράφων θά 
παρεΐχον καλύτερον τήν χειρόγραφον παράδοσιν του Χρυσοστόμου. 

Μεμονωμένος τινάς παρατηρήσεις θά εΐχον έπί χειρογράφων τινών 
τά όποια συμβαίνει νά γνωρίζω έξ αύτοψίας. Αί παρατηρήσεις αδται ούδό- 

λως μειώνουν τό μέγεθος και τήν έπιμέλειαν μετά τής οποίας έγινε τό όλον 
έργον. 

Ό κώδιξ Οχίοιχί, ΟΐΓΪδΙ Οιυιχώ 4, φύλ. 274ν - 281 καί 281 - 289ν (βλ. σελ. 78) προσ- 
γράφει τάς έπιστολάς α' και γ' προς Κυριάκόν έπίσκοπον καί όχι πρός Όλυμπιάδα. 

Ό κώδιξ ΟχΓοιχ3, Βοάίεϊ&η Ι^ιΒγογυ, Β&γοοοϊ 213, παραδίδει πλήν τοΰ αποσπάσματος 
έκ της πρός Κυριάκόν έπίσκοπον επιστολής (φύλ. 300ν), ώς δηλοΰται έν τη περιγραφή 
(σελ. 195), καί τά έξής* 

φύλ. 280Γ-ν : Τοΰ έν άγίοις πατρός ήμών Τωάννου τοΰ Χρυσοστόμου έκ τών πρός 
τήν άγίαν Όλυμπιάδα έπιστολών. Άρχ. Μέγιστόν βοήθημά έστιν έν καιρφ πειρασμών... 
τέλ. τον ταύτην κτησάμενον εν Χριστώ. 

φύλ. 280ν : Τοΰ αύτοΰ. Άρχ. Λανθάνει και Ιππων όξύτης, εάν μή ή άμιλλα... τέλ. 
τίς 0έ άδόκιμος καί νυιθρός. 

φύλ. 281 Γ-ν : Τοΰ αύτοϋ. Άρχ. Μή άποποιον μον τό κρίμα ψησιν 6 Κύριος τώ Ίώβ... 
τέλ. αδύνατον προβήναι εις μίαν άρετήν. 

φύλ. 289ν - 290: Τοΰ έν άγίοις πατρός ήμών Τωάννου τοΰ Χρυσοστόμου. Άρχ. 
Μή τοίνυν άπιστώμεν γέενναν, ΐνα μή έμπέσωμεν είς αυτήν... 

Έν συνεχεία τοΰ άποσπάσμάτος της πρός Κυριάκόν έπιστολης παραδίδονται τά 
άκόλουθα : 

φύλ. 300ν - 301 : ΤοΟ Χρυσοστόμου. Περί της άγιας μεταλήψεως τών θείων μυστη¬ 
ρίων. Άρχ. 3Αδύνατον άλλως σωθήναι... τέλ. άπολ,λνμεθα τοΐς Χοιστοκτύνοις. 

φύλ. 301 - 302 : Τοΰ αύτοΰ έκ τών περί ίερωσύνης. Άρχ. Ή ίερωσννη τελείται 
μέν έπι γης·, τάξιν δέ έπονρανίων ταγμάτων... τέλ. τών δυνάμεων εκείνων όντως εΐναι 

καθαρόν. (Τό απόσπασμα τοΰτο έσημειώθη παραδιδόμενον έν κώδιξιν Αιιοί&ηιιηι Ε -1 -16, 
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φύλ. 260 - 262 (σελ. 111, άριθ. 128,1) καί ΗοΙΚάωη £Τ. 22, φύλ. 26 (σελ. 220, άριθ. 244, 3). 
Και μετ’ ολίγα. Άρχ. "Οταν γάο Ίδης τον Κύριον τεθυμένον... τέλ. ούτως είς ταύτην 
ήγβησαν τήν αρχήν. (Καί τό απόσπασμα τοΰτο σημειουται έν κώδικι Αιιοί&πυιη Ε - 3 - 7, 
φύλ. 421 -426 (σελ. 121, άριθ. 142, 16). Έκ τών αυτών τοΰ αύτοΰ. Άρχ. Πρεσβύτης τις 
θαυμαστός καί αποκαλύψεις ορόν είωθώς ... τέλ. άπάγουσιν ένθεν δ εν άγγελοι. 

φύλ. 302 - 303 : Τοΰ αύτοΰ έκ της ερμηνείας της πρός Εβραίους επιστολής ότι 
αί νομικαί θυσίαι, άς προσφέρουσιν εις τό διηνεκές ούδέποτε δύνανται τελειώσαι τούς 
προσερχομένους έπεί καν έπαύσαντο προσφερόμεναι. Άρχ. Μία φησί αυτή ή θυσία τοΰ 
Χριστού... τέλ. δέ άνάμνησιν έργαζόμεθα θυσίας. Καί μετ’ όλίγα: Άρχ. Πολλοί τής 
θυσίας ταύτης άπαξ μεταλαμβάνονσι τον ενιαυτόν ... τέλ. κόλααιν καί τιμοτρίαν. 

φύλ. 303Γ-ν : Τοΰ αύτοΰ έκ της κατά Ίωάννην έρμηνείας. Άρχ. Ταΰτα λέγω ονκ 

άποδεχόμενος... τελ. εκείνης φανείται. 
φύλ, 303ν - 304 : Τοΰ αύτοΰ πώς δει τόν Χριστιανόν έστάναι έν τη συνάξει μάλιστα 

έν τφ καιρφ της προσενέξεως. ’Άρχ. Έννοηθώμεν, αγαπητοίτους έστώτας ενώπιον... 
τέλ. καθοραν τά Θεία μυστήρια. 

Περί της παραδόσεως της έπιστολης πρός μοναχούς είς τόν κώδικα Οχίοιά, Βοό- 
Ιεϊαη ΕΐόταΓγ, Αυοί&πυηι, Τ-ίηίϊα 2.10 (οΐίιη ηιίεοοίΐ. 318) (σελ. 169) παραπέμπω εις τήν 
διατριβήν μου περί τών νόθων έπιστολών τοΰ Χρυσοστόμου, ή όποια έλπίζω νά έλθη 
είς φώς συντόμως. 

Ακολούθως παραθέτω πίνακα τών χειρογράφων κατά χρονολογικήν 
σειράν, διότι τοιουτος πίναξ έλλείπει έκ τοΰ ανωτέρω βιβλίου. Έξ άλλου 
διά νά δειχθή ή χρησιμότης αύτοΰ καί νά έξαρθή τό πλήθος και ή άρχαιό- 

της τών περιγραφομένων χειρογράφων καί ό όγκος τής προσφερομένης 
εργασίας. Οί άριθμοί παραπέμπουν είς τάς σχετικάς αριθμήσεις τών περι¬ 

γραφών, οί δέ έντός παρενθέσεως δηλοΰν τά χειρόγραφα έκεΐνα τά όποια 
έν μέρει μόνον χρονολογοΰνται είς τόν αντίστοιχον αίώνα. 

IX ε. : (35). 
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Χ-ΧΙ 5. : 93, 107, 116, 167, 203, 204, 208, 211, 257, (272), 276, 282, 

(285). 

XI δ. : 1, 3, 4, 5, 10, 11, 21, 22α, 28, 30, 32, 41, 45, 46, 49, 60, 

65, (72), 75, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 92, 95, 105, 106, 109, 110, 

113, 114, 115,(120), 122, 123,125, 126, 129, (130), 133, 

161, 182, 199, 209, 218, 219, 221, 222, 232, 233, 237, 239α, 

243, 252, 254, 255, 256, 272, 281, (284), 285. 

XI - XII δ. : (5), 8, 9, 17, 18, 19, 25,118, 120, 121, 192,194,195, 214, 235. 

XII δ. : 6, 13, (19), 31, 33, 44, 50, 51, 55, 69, 74, 77, 78, 79, (80), 82, 

84, 87, 89, 96, 132, 134, 159, 162, 164, 175, (209), 210, 212, 

225, 265, 269, 273, 274, 283. 

: 27, 64, 72, 226, 275, (282). 

: 26, 39, 40, 54, 70, 73, 90, 91, (120), 229, 230, 279. 
XII - XIII δ. 
XIII δ. 
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XIII- XIV 5. : (108), 201, (235), (275), (281), 287, 288. 

XIV 8. : 12, 16, 20, 24, (33), 35, 37, 53, (57), (71), (74), (79), 98, 100, 

104, (126), 127, 160, 170α, 174, 176, 179, (182), 185, 197, 

198, 213, 224, 236, 259, 267α, 278, 289. 

XIV- XV δ. : 47, (120), (131), (167), 178, 192, 206, 223, 246, 248, 249. 

XV 5. : (25), 40α, 42, 43, 48, 52, 56, (57), 59, 67, 80, (94), 99, 102, 

103, (115), 130, 165, 175α, 180, 181, 187, 188, 189, 190, 191, 

(199), (200), 207, (211), 214α, 228, (230), 240, 242, (250), 

251, 253, (254), 262, 268, (275), (278), 280, (281), 

XV- XVI δ. : 6α, 62, 63, (120), 165, 183, 186, 215, 231, 244, 267. 

XVI 5. : 7, 23, (31), 38, (57), 58, 61, 66,71, 76, 101, (106), 124,(125), 

(126), 128, 135, 158, 163, 169, 170, 171, 172, 173α, (183), 

184, (186), 196, 202, 205, 216, 217, 220, 221, 227, 241, 

245, 247, 250, 258, 260, 261, 264. 

XVI - XVII 8. : 263, 270. 

XVII 8.: (3), 14, 15, 34, 36, 68, 121, 136 - 157 (οί φάκελοι Σαβιλίου), 

173, 238, 266, 286. 

XVII - XVIII 8.: 239. 

ΠΑΝΑΓ. Γ, ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ϋοάίβββ 0ΗΓ^808ίυτη·ϊβί Οταβοί. II. Οοάΐββζ Οβηηαηίαβ, άβΒΰήρςίί Β ο Β β γ I 

Ε. Ο α γ I β γ, 8. I. (Ώοαιτηβηί8, Είηάβ8 βί ΒέρβΗοίτββ ρηΒΙίέβ 
ρατ νΐηβίίΐκΐ άβ ΒββΗβτβΗβ βί ά'Ηώΐοίτβ άβ8 Τβχίβ8, XIV). Παρίσιοι 
1968, σσ. 1-99 + 3. 

Ιδού τό δεύτερον βιβλίον της προμνημονευθείσης σειράς. Και τούτο 
ακολουθεί εις τάς γενικάς άρχάς αί όποίαι έξετέθησαν έν τω πρώτφ τόμψ. 

Διά του παρόντος βιβλίου περιγράφονται οί Χρυσοστομικοί κώδικες των 
βιβλιοθηκών τής Γερμανίας. Βεβαίως δεν άπαντώμεν ενταύθα τον πλούτον 
των χειρογράφων τά όποια εύρίσκονται έν Μ. Βρεταννία καί Ίρλανδίςι 
και κυρίως έν όνομα πρωτοπόρον εις τάς Χρυσοστομικάς σπουδάς, τον 
Σαβίλιον. Μικρός ό αριθμός των Χρυσοστομικών χειρογράφων, μόλις 
106. ’Αλλ’ ή προσφορά τού παρόντος βιβλίου είναι μεγάλη διότι οί μέχρι 
τούδε ύπάρχοντες κατάλογοι χειρογράφων ήσαν συνοπτικοί ή παραπλανη¬ 

τικοί. Ακόμη διότι περιγράφονται άναλυτικώς δύο αρχαιότατοι κώδικες εις 
μεγαλογράμματον γραφήν. Εΐς πλήρης κώδιξ τού Τ' αί., ό κώδιξ Ηοίπΐδί. 

75α τής Ηογζο§ Αυιμίδί Βίόϊίοίΐιοΐί έν ν/οΐίοηόΰίίοΐ, ό όποιος παραδίδει όμι- 
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λίας εις τον Ματθαίον (όρα άριθ. περιγραφής 100). Σπάραγμα 8 φύλλων 
έτέρου κώδικος τού Η'-Θ' αί. προσδεδεμένον εις τον κώδικα Μονάχου 
20, τό όποιον παραδίδει τμήματα όμιλιών εις τήν προς Ρωμαίους επιστολήν 

(όρα άριθ. περιγραφής 41). 
Ό σ. έν σελ. 1 προλογίζει λατινιστί τό έργον, έν δέ σελ. 3 - 5 παρέ¬ 

χει βιβλιογραφίαν καί 8ΐ§1α. Έν σελ. 7 - 84 περιγράφονται 106 Χρυσοστομι- 
κοι κώδικες κατ’ αλφαβητικήν σειράν των πόλεων. Ακολουθεί (σελ. 85 - 

87) αρροηάίχ αποδιδόμενων εις τον Χρυσόστομον άποσπασμάτων ή συμπι¬ 

λημάτων τά όποια δεν παρέχονται υπό τού π. Ό& Αΐάατηα έν τφ ΚεροΠοπο 
ΡεεικΙοοΙίΓΥδΟδίοιηίοο, έν όλω 11- Εν συνεχεία παρατίθενται πίνακες α ) 

των επ’ όνόματι τού Χρυσοστόμου έκδεδομένων έργων έν Ραίτοΐο^ια Οταοοε, 

τόμ. 47 - 64, 98 (σελ. 88 - 95)· β') των έκδεδομένων υπό Σαβιλίου, τόμ. 5 

και 6 (σελ. 95) καί γ') κατ’ αλφαβητικήν σειράν των ίηοίρΐί: των άνεκδότων 
ή νεωστί ή σπανίως ή μετά διαφόρους άρχής έκδεδομένων έργων τού Χρυ¬ 

σοστόμου (σελ. 95 - 99). 
Καί τό έργον τούτο τού πατρός Κ. ΟαΓίετ χαρακτηρίζει ή έπιμέλεια 

καί προσοχή κατά τήν περιγραφήν. Μίαν διασάφησιν θά εΐχον διά τόν 
κώδικα Ρείεΐ. §γ. 356 τής υηίνοΓδίΙΕίδόΜοώοΕ έν ΗοίόεΙόοΓδ (σελ. 33, 

άριθ. περιγραφής 31). Ό κώδιξ οΰτος δεν παραδίδει μόνον τρεις έπιστο- 

λάς τού Χρυσοστόμου, άλλά έννέα, ώς ακολούθως : 

1) Οϊδά σου τήν αγάπην... γλυκύτατε (Άραβίω, μη'). 
2) ΕΙ και τω σώματι... τής γνώμης (Σεβαστιανφ πρεσβυτέρφ, σίδ). 

3) Έβουλόμην συνεχέστερου... άξίως (Ρουφίνφ, μς ). 
4) 'Ημείς καν αυτός ... εντεύθεν (Άδολία, νζ'). 
5) Σφόδρα γνήσιας... και ευθυμία (Εύθαλίςς ροη'). 
6) Έγώ μέν έβονλόμην... εις έργον έλθεϊν (Άλφίφ, μθ'). 
7) Επιστολή τοϋ Χρυσοστόμου πρός Τραυλικιανόν. Άρχ. Τά μέν γάρ άλλα... 

εγχειρίζων (Τραγγυλίνω, ξγ'). 
8) Παρακαλώ σου τήν ευγένειαν... παρακλήθητι (Διογένει, ρλδ'). 
9) Πολλοΰ τον μέλιτος... μανθάνειν (Θεοδοσ ίω άπό δουκών, νη'). 
Άλλ’ ήτο εΰκολον νά παραπλανηθή τις διότι ό παλαιότερον περιγράψας τόν κώδικα 

είχε σημειώσει* Ιο. ΟΐΓχδΟδίΟΓηί ορΐεΐοΐασ III, δίηε ΙΐΙαΙο §οηβΓα1ί. Ρηηΐδ &ά ΤΓ&ιιΙίοίαηιιπι. 
ύ 60. Π ιι 3.6 δεμιιεηίεε αηβρίβΓαρΙι&β (Η. 8ί ενεηδοη, Οοάίοβδ ιηαηιΐδοπρίΐ Ραΐαίίηΐ 
ΟΓΕ60Ϊ Βίύΐίοώδ^ε ναΐΐοαηδβ..., Ρώμη 1885, σελ. 203). "Ομως ό κώδιξ παραδίδει ώς 
ανωτέρω καί έν φύλ. 59ν - 60, καί όχι μόνον έν φύλ. 60 ώς ό δίενβηεοη λέγει καί ό π. 

0&Γ16Γ έπαναλαμβάνει. 

Ακολούθως παραθέτω πίνακα τών χειρογράφων κατά χρονολογικήν 

σειράν, ώς καί κατά τό προηγούμενον βιβλίον 

VI 8. : μεγαλογράμματος γραφή 100. 

VIII - IX δ. : μεγαλογράμματος γραφή (41). 

IX 5. : 88. 
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Χ5. : 1, 30, 39, 40, 42, 47, 55, 59, 60, 73, 75, 77, 78, 79, 81, 83, 
96α. 

96, 

χ-χίδ. : 27. 
XI 8. : 6, 7, 8, 10, 26, 28, 36, 37, 38, 41, 43, 52, 54, 58, 71, 72, 74, 

80, 82, 86, 90. 
76, 

XI - XII δ. 12. 

ΧΠ 8, 9, 20, 23, 24, 29, 33, 35, 104, 105. 
XII-XIII 8 15, 25, 84. 

χπίδ. 21, 34, 89, 91, 103. 
ΧΙΠ - XIV 8. 70, 85. 
XIV 8. 31, 61, 63, 65, 69, 87, 92, 97. 
XIV - XV δ. 101. 
XV 8. 3, 56, 67, 93, 94, 99. 

XV-XVI 8. : 5. 
XVI δ. 2, 4, 13, 14, 16, 18, 19, 22, 32,44,45, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 57, 

(60), 62, 64, 66, 68, 95, 98, 102. 
XVII8. : 11, 17, (22). 

ΠΑΝΑΓ. Γ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

3&αη ΟΐΓϊ}8θ8ΐοιηβ, Σβίίτβ ά’βχίΐ ά 01μτηρία8 βί ά Ιοη$ Ιβ8 βάέίβε (ζϊκοά 

ηβηιο ΙαβάίΙητ). Ιηίτοάηβύοη, ίβχίβ βηιίςηβ, ϊταάηβίίοιι βί ηοίβ8 

ραΓ Αητιβ -Μ ατίβ Μ αΐί η ξ τ βί/. (βοητοβε ΟΐΓβίίβηηβε, 103). 

Παρίσιοι 1964, σσ. 150. 

Ή γνωστή Χρυσοστομίστρια, καθηγήτρια εις τό Πανεπιστήμιον τής 
Λίλλης, Αννα - Μαρία ΜαΚη^τεγ εκδίδει νέον Χρυσοστομικόν έργον. 

Πρόκειται περί τοϋ κοινώς γνωστού Οιιοά ηειηο ΙαεάίίιΐΓ : Ότι τον εαυτόν 
μη άδικονντα ονδεις παραβλάψαι όννήσεται ("Αρχ. Οΐδα μεν Οτι τοϊς 
παχυτέροις). 

Τό έργον διαιρείται βασικώς εις τρία τμήματα. Τό πρώτον περιλαμβάνει 
τήν είσαγωγήν, τήν έξέτασιν τής χειρογράφου παραδόσεως και τήν ιστο¬ 

ρίαν τών έκδόσεων. Τό κύριον τμήμα παρέχει κριτικήν έκδοσιν τού κειμέ¬ 

νου μετά μεταφράσεως είς τήν γαλλικήν και σχολίων. Τό τρίτον τμήμα 
αποτελούν οί πίνακες. 

Ή εισαγωγή διαιρείται εϊς κεφάλαια. "Αφοΰ άναφερθή ότι τό ύπ" δψει 
κείμενον μνημονεύεται υπ’ αύτοϋ τοϋ Χρυσοστόμου έν τή ιζ' προς Όλυμ- 

πιάδα επιστολή (σελ. 7-8) άκολουθοϋν τά εξής κεφάλαια. 1. Ή έπιγραφή 
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(σελ. 8). Παρατηρεΐται ότι, καίτοι τό κείμενον είναι γνωστόν υπό τήν 
λατινικήν επιγραφήν ρυοό ποπιο Ι&εάϊίυΓ, ή χειρόγραφος παράδοσις τό 
γνωρίζει ώς «επιστολή γραφεΐσα... ότι τον εαυτόν μή άδικοϋντα ούδείς 
παραβλάψαι δυνήσεται, προς τήν μακαρίαν "Ολυμπιάδα και προς πάντας 
τούς πιστούς». Διά τούτο προετιμήθη ή έπιγραφή Εείίτε ά’εχΐΐ ά 01γιηρϋαδ 
εί ά ίοιΐ8 Ιεδ Πάέίεδ. 2. Τό είδος τοϋ κειμένου (σελ. 9 -12). Τό κείμενον 
είναι μήνυμα γραφέν καί άποσταλέν από τήν Αρμενίαν εις τήν Κωνσταν¬ 

τινούπολή διά νά άναγνωσθή. "Ομως πρόκειται μάλλον περί ομιλίας. 

Αί ρητορικαί επιδράσεις είναι έντονοι (σημειοΰνται αί μακραί προτάσεις, 
ή αφθονία τών παρενθέσεων, ό ρυθμός τοϋ ΰφους). Τό κείμενον έχει γραφή 
διά νά άπαγγελθή, όχι διά νά άναγνωσθή, 3. Περιεχόμενον καί διάρθρωσις 
(σελ. 12-19). "Αναλύεται ό τρόπος άναπτύξεως τοϋ θέματος, τό όποιον 
έδράζεται επί τών λέξεων «άδικεΐν» καί (τοϋ νεωτέρου όρου) «λυμαίνεσθαι», 

«βλάπτειν» καί «παραβλάπτειν» ώς καί τών άντιθέσεων είς τά ρήματα «άδι- 
κεισθαι», «βλάπτεσθαι», «λυμαίνειν» τών «κερδαίνειν», «ώφελεΐν». Τό θέμα 
εξελίσσεται διά τής «ψυχαγωγίας». "Ακολουθεί ή έκθεσις τής διατάξεως 
τών ιδεών. 4. "Εθνικαί απηχήσεις (σελ. 19 - 26). Έρευνώνται αί σχέσεις 
προς τον Πλάτωνα, τούς Στωϊκούς, τούς Κυνικούς, τήν δευτέραν σοφι¬ 

στικήν. "Ομως τό ΐδιάζον είναι αί έπιχειρούμεναι, έπιτυχώς δέ, συγκρίσεις 
προς τήν «"Απολογίαν τοϋ Σωκράτους» τοϋ Πλάτωνος όπου κυριαρχεί 
τό αύτό θέμα τής αδικίας. 5. Τό μερίδιον τοϋ Χριστιανισμού (σελ. 26 - 31). 

Έφ’ όσον τόσαι είναι αί απηχήσεις τών Έλλτινων τί απομένει τό Χριστια¬ 

νικόν κατά τήν διαπραγμάτευσιν τοϋ θέματος; "Εκπλήττει τό γεγονός ότι 
δεν εκφράζονται τά γνωστά επιχειρήματα τοϋ Χριστιανού καί δεν ονομά¬ 

ζεται σαφώς ό Χριστός. Φαίνεται ότι τό θέμα άναπτύσσεται επί τή βάσει 
τών εθνικών επιχειρημάτων. "Ομως, παρατηρεΐται όρθώς, πρέπει νά ληφθή 
ύπ’ όψιν ότι κατά τον Δ' αί. πολλαί λέξεις χρησιμοποιούμενοι ύπό τών 
Χριστιανών έχουν μίαν νέαν άπήχησιν, παρ’ όλον ότι "Ελληνες καί Χρι¬ 

στιανοί τάς μεταχειρίζονται ύπό τήν παραδοσιακήν έννοιαν. Όπως π.χ. 

αΐ λέξεις «άρετή», «αμάρτημα», «κατόρθωμα», «κερδαίνειν». "Εξ άλλου 
άντιλαμβανόμεθα ότι αί θρησκευτικοί απόψεις είναι πολύ περισσότεροι 
παρ’ όσον έκ πρώτης όψεως φαίνονται. Όμως ό Χρυσόστομος διά νά δώση 
μίαν θετικήν λύσιν είς τό πρόβλημα καταφεύγει κυρίως είς τήν προοπτι¬ 

κήν τής αίωνιότητος. Προοπτική, τήν όποιαν ή "Ελληνική σκέψις δεν 
έτόλμησε. Κατά τον Χρυσόστομον τά θύματα τής άδικίας έχουν έν άλλο 
βραβεΐον : τήν δόξαν. Χριστιανική άποψις ή οποία όμιος κυριαρχεί δΤ 
όλης τής Ελληνικής φιλολογίας άπό τοϋ Όμήρου : ή δόξα. 

Συμπέρασμα (σελ. 31-33). "Αναγνωρίζεται ότι κατά τήν διαπραγμά¬ 

τευσή τοϋ θέματος τά Χριστιανικά στοιχεία περισσότερον ύπονοοϋνται 
παρά εκφράζονται. "Ομως ό Χρυσόστομος δεν έγραψεν έν δοκίμιον ρητό- 
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ρικής. Ή ζωή, τό έργον καί ό θάνατος ό όποιος τον αναμένει εις ένα δρόμον 
παρά τά Κόμανα άποδεικνύουν τον Χριστιανισμόν του Χρυσοστόμου και 
μαρτυρούν ότι έγραψε τό κείμενον τοϋτο διά κάτι άλλο πέρα των ωραίων 
φράσεων μιας εύκολου ρητορικής. 

Ή χειρόγραφος παράδοσις (σελ. 34-45). Σημειοϋνται 31 χειρόγραφα 
από του Θ' -1' αΐ. έως τον ΙΈ αί., τά όποια άκολούθως ταξινομούνται εις 
ομάδας καί σχηματίζεται τό στέμμα των κωδίκων. "Ακολούθως έξετάζονται 
άναλυτικώτερον 10 χειρόγραφα, Θ' -ΙΑ' αι.,τά όποια και μόνον έχρησιμο- 

ποιήθησαν κατά τήν κριτικήν εκδοσιν. 

Ή ιστορία των έκδόσεων (σελ. 46 - 53). Παρατίθενται άναγραφαι 
τών έκδόσεων του κειμένου. Ή πρώτη έκδοσις του Ελληνικού κειμένου 
είναι ή τού 1539 έν Λοβανίφ. Ή πρώτη έκδοσις τής λατινικής μεταφρά- 

σεως είναι ή τού έτους 1470 έν Κολωνία, Ή πρώτη έκδοσις τού Ελληνικού 
κειμένου μετά τής Λατινικής μεταφράσεως είναι ή τού έτους 1594 έν Ρώμη. 

Ακολουθεί ή κριτική έκδοσις τού κειμένου (εις τάς άρτιας σελίδας) 
μετά μεταφράσεως εις τήν γαλλικήν (εις τάς περιττός σελίδας) και σχολίων 
(σελ. 56 - 145). 

Ή όλη έκδοσις κλείεται μέ πίνακας των ίεδίΐτηοπίε (σελ. 147), τών 
κυρίων όνομάτων (σελ. 148), των Ελληνικών λέξεων (σελ. 149- 150). 

Ή εργασία τής "Αννης - Μαρίας Μα1ΐη§Γ£γ έχει γίνει μέ τήν χαρακτη- 

ρίζουσαν αύτήν μεθοδικότητα, ύπομονήν και προσοχήν. Μέ ιδιαιτέραν 
προσοχήν έχουν έρευνηθή και έχουν μελετηθή τά χει/φα. Επίσης έχει 
γίνει έλεγχος των έκδόσεων. Πρέπει ιδιαιτέρως νά έξαρθούν τά κεφάλαια 
4 καί 5 τής εισαγωγής, όπου εξετάζονται άφ’ ενός μέν αί σχέσεις προς τήν 
Ελληνικήν άρχαιότητα καί αί άπηχήσεις αότής, άφ’ ετέρου δέ τά ίδιά- 

ζοντα Χριστιανικά στοιχεία του κειμένου. Είναι άπό τά καλύτερα μέρη τού 
βιβλίου. Βεβαίως διακρίνομεν ένταΰθα έμφανώς τό όλον πνεύμα τής σχολής 
τού καθηγητοϋ Ματτοιι, είς τήν όποιαν ανήκει καί ή σ. 

Διά τήν ώραίαν αύτήν εργασίαν μίαν παρατήρησιν θά είχον νά κάμω. 

Άναφέρομαι είς τήν έπιγραφήν τής έκδόσεως. Ή σ. όρθώς θέτει τό πρό¬ 

βλημα. Άλλ" ό χαρακτηρισμός «έπιστολή» είναι βεβαίως των γραφέων 
των χειρογράφων. Ό Χρυσόστομος ένα μόνον χαρακτηρισμόν τού κει¬ 

μένου έδωκε τόσω έν τή ιζ' έπιστολή προς "Ολυμπιάδα, όσω καί έν αύτφ 
τούτω τώ κειμένφ : λόγος. Προσέτι δέ' ότι τον εαυτόν μη άδικονντα 
ονδείς παραβλάψαι δννήσεται. Ό Χρυσόστομος άπέστειλε λόγον καί όχι 
επιστολήν. 

"Ας διορθωθοΰν ώρισμένα τυπογραφικά σφάλματα, τά όποια ουδόλως βεβαίως 
μειώνουν τήν όλην έργασίαν. Υπάρχει, φαίνεται, μία δυσχέρεια διά τόν χωρισμόν των 
άπό σ άρχομένων συλλαβών. Διότι πρέπει νά χωρισθοϋν δικα-στών (όχι δικασ-τών 
1, 28-29), δικα-στηρίων (όχι δικασ-τηρίων 1, 41-42), σαφέ-στερον (όχι σαφέσ-τερον 2, 
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53 - 54), παρα-σκενάζεται (όχι παρασ-κενάζεται 10, 3 - 4), παρε-σκευασμένην (όχι παρεσ- 

κευασμένην Π, 28 - 29), πειρα-σμον (όχι πειρασ-μον 12, 48 - 49), χωρι-σμός (όχι χωρισ-μός 

16, 8 - 9). Επίσης και κατά τόν χωρισμόν τών άπό γβ συλλαβών, διότι πρέπει νά χωρι- 
σθουν είσα-χθέντες (όχι εισαχ-θέντες 15, 26-27), άπηνέ-χθης (όχι άπψέχ-Θης 17, 31- 

32). Τά λοιπά λάθη είναι κυρίως κακός τονισμός. Ούτως άνάμεινον (όχι άναμεΐνον ], 18), 

ανθρώπινη (όχι άνθρωπινή 5, 23), περισπούδαστος έστι (όχι περισπούδαστος εστι 7, 22), 

θηρία (όχι θηρία 9, 8), ικανός (όχι Ικανός 10, 42), ψιχίων (όχι ψιχίων 10, 57), θεραπείαν 
(όχι θεραπείαι 12, 19), έσπάραττον (όχι έσπαράττον 13, 7), εκποδών (όχι εκποδών 13, 27), 

χορεία (όχι χορεία 13, 62), έδόκει (όχι έδοκεϊ 15, 33), φενγειν (όχι φευγείν 15, 41), ιδού (όχι 
Ιδον 16, 2 καί 17, 32, 38) γνωστόν (όχι γνωστόν 17, 15). Καί τινα όρθογραφικά. Βεβαίως 
βιοτικών καί βιοτικοϊς (όχι βιωτικών 1, 22 καί 15, 21 και βιωτικοίς 6, 18), άβίοτον (όχι 
άβίωτον 10, 65), φοβερώτερον (όχι φοβερότερον 5, 3), Οάλατταν (όχι θάλαττην 15, 19), ενώ¬ 

πιον (όχι ένώπτιό ν 15, 15). Καί έν... έρασμιακόν(ί): υπηρεσίαν (όχι ύπερε αίαν 13, 3). 

Ώς έμφαίνεται έκ τών ανωτέρω τά λάθη είναι μηδαμινά, καλόν βεβαίως 
είς μίαν κριτικήν εκδοσιν νά είχον άποφευχθή, άλλ* ουδόλως μεταβάλλουν 
τό κείμενον καί ουδόλως μειώνουν τήν άξίαν τής εργασίας. 

ΠΑΝΑΓ. Γ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

^βαη Ο1ινψ08ίοιηβ, Α ΤΚέοάοτβ. ΙηίνοάηβΙίοη, Ιβχίβ βήΐίρηβ, ίναάηβήοη 
βί ηοΙ&8 ρατ 3 β α η Ό η ηι ο γ ί ί β ν. (δοηνβββ ΟιτβΙίβηηβ8, 117). 

Παρίσιοι 1966, σσ. 333. 

Έν τω παρόντι τόμφ έκδίδονται πρώτον ελληνιστί μετά γαλλικής 
μεταφράσεως καί σχολίων τρία έργα : α') Προς Θεόδωρον μοναχόν σκεπτό- 

μενον εξελθεϊν του μοναστηριού καί γαμηϋαι καί πραγματενεσθαι ΓΑρχ. ΕΙ 
καί δάκρυα καί στεναγμούς. . .) (σελ. 46 - 79). β') Προς Θεόδωρον έκπεσόντα 
καί περί μετάνοιας λόγος α (’Άρχ. Τις δώσει τη κεφαλή μου ύδωρ. . .) (σελ. 

80-219) καί γ') Θεοδώρου τον έκπεπτωκότος άντίγραμμα προς τόν έν άγίοις 
πατέρα ημών καί οικουμενικόν διδάσκαλον Ηωάννην τόν Χρυσόστομον ("Αρχ. 

Πάντοτε οι εν ενδίοις λιμέσιν δρμιζόμενοι. . .) (σελ. 220- 239). Είτα λατι¬ 

νιστί μόνον καί άνευ σχολίων: α') Ερΐ8ΐοΙα αά ΤΚβοάοτηηι ιηοηαοΐιηηι 
(νΑρχ. δί ββΐϊΐ8 ρο$8βί βί §βπιίίη8...) (σελ. 241 -256). Πρόκειται περί 
τής λατινικής μεταφράσεως τού πρώτου κειμένου, β') Ώβ τβραταίιοηβ 
Ιαρ8Ϊ ΓΑρχ. ζ)ηΪ8 άαδίί βαρίίί τηβο αφιαιη. ..) (σελ. 257 - 322). Πρόκειται 
περί τής λατινικής μεταφράσεως τού δευτέρου κειμένου. 

Ό σ.5 αφού διατυπώση γενικάς σκέψεις περί τού έν "Αντιοχεία μονα¬ 

χισμού (σελ. 7 - 9), έκθέτει τά σχετικά προς τήν ιστορίαν καί τήν παράδοσιν 
τών τριών άκολούθως έκδιδομένων κειμένων (σελ. 10-21). Πρόκειται 
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περί τών γνωστών έκ των έκδόσεων κειμένων Αά Τΐιεοάοηιιη Ιαρευηι I, Π 
και τής έπιστολής έκπεπτιοκότος μονάχου. Πρώτον μέν πραγματεύεται 
περί τής έπιστολής προς Θεόδωρον (του πρώτου κειμένου) ή όποία ήτο 
γνωστή έκ τών έκδόσεων ώς Αά ΤΗεοάοπιιη Ιαρδππι Π. Δέχεται τήν γνη¬ 

σιότητα τής έπιστολής, χρονολογεί δέ αυτήν κατά τά έτη 367 - 368, ότε ό 
Χρυσόστομος εύρίσκετο έν τώ άσκητηρίω του Διοδώρου. Ακολούθως 
έξετάζει το δεύτερον κείμενον, τήν πραγματείαν προς μοναχόν έκπεσόντα, 

γνωστόν ώς Αά Τΐιεοάοηιιη Ιερειππ I. Τούτο θεωρεί ώς άνάπτυξιν του θέ¬ 

ματος τής έπιστολής, τοποθετεί δέ χρονολογικώς εις τήν έποχήν κατά τήν 
όποιαν ό Χρυσόστομος ήτο διάκονος (380 - 386). "Ως προς το τρίτον κεί¬ 

μενον ό σ. νομίζει ότι είναι δυνατόν νά έχη γραφή υπό του Θεοδώρου, 

προ τής έπιστολής, χωρίς όμως αί σκέψεις αύται νά έξέρχωνται τών ορίων 

τών άπλών υποθέσεων. 
Ακολουθεί έτερον κεφάλαιον σχετικόν προς τον αποδέκτην τής έπι¬ 

στολής καί τής πραγματείας (σελ. 22 - 23). Ό αποδέκτης τής έπιστολής 
είναι ό Θεόδωρος- τής πραγματείας άμφίβολον έάν είναι οδτος. "Ομως, 
εάν ό Θεόδωρος ούτος είναι ό άργότερον επίσκοπος Μοψουεστίας, ό σ. 

δεν δύναται νά άποδείξη, καίτοι φέρεται πρός τήν παραδοχήν τής άπόψεως 
αυτής. Ακολουθούν δύο κεφάλαια σχετικά πρός τά έν τοϊς κειμένοις χωρία 
τής 1 Αγίας Γραφής (σελ. 24) καί τάς ρυθμικάς άπολήξεις τών κειμένων 

τούτων (σελ. 25 - 26). 
Έν συνεχεία έξετάζεται ή χειρόγραφος παράδοσις, μέχρι του ΙΕ αί., 

τοϋ έλληνικοΰ κειμένου (σελ. 27 - 29). Τήν έπιστολήν παραδίδουν 28 χειρό¬ 

γραφα, τήν πραγματείαν 27 καί τό άντίγραμμα 6. Έτερον κεφάλαιον άνα- 

φέρεται εις τάς αρχαίας μεταφράσεις (σελ. 30-34). Γνωρίζονται συριακή 
μετάφρασις έπιστολής και πραγματείας άρχαιοτάτη, γεωργιανή έπίσης 
άμφοτέρων τών κειμένων, αραβική (προερχομένη έκ τής συριακής) μόνον 
τής έπιστολής. "Ομως πλουσιωτάτη είναι ή παράδοσις τής λατινικής μετα- 

φράσεως. Αϋτη πρέπει νά άναχθή εις χρόνους προ τής μεταγραφής του 
Ελληνικού κειμένου εις τήν μεγαλογράμματον. Ό Ισίδωρος Σεβίλλης 
έγνώριζε λατινικήν μετάφρασιν άμφοτέρων τών κειμένων. Πρέπει νά σκε- 

φθώμεν τον Άνιανόν, μεταφραστήν καί άλλων κειμένων τού Χρυσοστό¬ 

μου εις τήν λατινικήν, ώς μεταφραστήν και τής επιστολής και τής πρα¬ 

γματείας. 
Εις τά έπόμενα δύο κεφάλαια καθορίζονται αί άρχαί έπί τή βάσει τών 

όποιων έγινεν ή έκδοσις άφ’ένός μέν τοϋ Ελληνικού κειμένου (σελ. 35 - 39), 

άφ’ έτέρου δέ τού Λατινικού (σελ. 40 - 42). Ο τόμος κλείεται μέ πίνακας 
χωρίων τής "Αγίας Γραφής (σελ. 325 - 327) καί τινων Ελληνικών λέξεων 

(σελ. 328-332). 
Ό παρών τόμος, καρπός πολυετούς εργασίας καί άλλεπαλλήλων έλασ- 

σόνων δημοσιευμάτων τοϋ σ., πληροί μέγα κενόν, τό όποιον μέχρι τοΰδε 
ύπήρχε τόσφ ώς πρός τήν έξέτασιν τού πολύπλοκου προβλήματος τών 
πρός Θεόδωρον έκπεσόντα κειμένων, όσω καί ώς πρός τήν κριτικήν έκδο- 
σιν τών κειμένων τούτων. 

Τυπογραφικά τινα σφάλματα τά όποια σημειοϋνται κατωτέρω ούδόλως μειώνουν 
τήν αξίαν τής προσφοράς και τήν σημασίαν τής έκδόσεως. Παρατηρούνται και ένταυθα 
λάθη τονισμού, χωρισμού συλλαβών καί τινα όρθογραφικά : χωρούν τάς εστιν (όχι χω- 

ρονντας εστιν Έπ. 1, 34), πολυτελής (όχι πολντέλ.ης 1, 49), Κριτής (όχι Κριτής 2, 31 και 
’Αντίγρ. 4, 13), Τό πρέπει νά διορθωθή εις Τον (Έπ. 3, 26), δρομέως (όχι δρόμεως 3, 63), 

ληστήν (όχι λήστην 4, 21), σύγγνωθι (όχι συγγνώθι 6, 1), απώλειας (όχι άπολείας 6, 15), 

κωλνσων (όχι κολνσων Πραγμ. 1, 33), οίκτιρήσαι (όχι οίκτιρήσαι 1, 65, 74), όμως (όχι 
όμως 1, 69), βιοτικών (όχι βιωτικών 2, 10), μιαρώτερος (όχι μιαρώτερον 5, 3), τιμήν (όχι 
τίμψ 5, 23), εμπρησμόν (όχι εμπρησμόν 6, 5), 3Ιούδαν (όχι ' Ιούδαν 9, 1) σκωλήκων (όχι 
σκολήκων 9, 28), ψυχής (όχι ψηχής 10, 47), εκποδών (όχι εκποδών 11, 20-21), λόγισαι 
(όχι λογίσαι 11, 26), οι (οχι οι 12, 65), άτίμως (όχι άτιμώς 13, 11), βιοτικόν (όχι βιωτι- 
κόν 18, 20), έπιζητονσιν (όχι έπιζήτοναιν 19, 31), δεξιάν (όχι δεξιάν 19, 63), άνάστηθι 
(όχι άναστήθι 22, 32), ιδού (όχι Ιδοϋ ’Αντίγρ. 3, 9), ενρεθήναι (όχι ενρηθήναι 3, 46), ενρεθώ 
(όχι εύρηθώ 3, 48), μέσον (όχι μέσου 4, 14). 

"Ως καί ενταύθα παρατηροϋμεν τά σφάλματα ταΰτα είναι έλαχίστης 
αξίας καί ούδόλως καταβιβάζουν τό κύρος τιής έκδόσεως. 

ΠΑΝΑΓ. Γ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Στυλιανόν Γ. Π απαδοπονλον, ΓΕλληνικά! μεταφράσεις ϋωμι- 

στικών έργων - φιλοθωμισταί καί άντιθωμισταί έν Βνζαντίω, Συμβολή 
εις τήν ιστορίαν τής Βυζαντινής Θεολογίας. 5Εναίσιμος επί διδακτορία 
διατριβή ύποβληθεΐσα εις τήν Θεολογικήν Σχολήν τοϋ Εθνικόν και 
Καποδιστριακον Πανεπιστημίου Αθηνών, Έν Άθήναις 1967, σσ. 200. 

Ό συγγρ., έξετάζει διά τής ανωτέρω εργασίας τά κατά τήν τελευταίαν 
έκατονταετίαν τής ζωής τού Βυζαντινού κράτους, θέτων ώς όριον ροεί 
ηυθίη τό 1353, έτος κατά τό όποιον δυνατόν νά ύποτεθή περατωθεΐσα ή 
υπό τοϋ Δημητρίου Κυδώνη μετάφρασις τού έργου τού Θωμά Άκυϊνάτου, 

δυπυηει οοηΙτά Οεηίϋεε (σ. 31). Ή εποχή αϋτη έξετάζεται μόνον όσον αφό¬ 

ρα εις τήν έπίδρασιν, ήν έσχον αί μεταφράσεις τών έργων τού Θωμά κατά 
τήν διάρκειαν «ενός αϊώνος θωμισμού καί άντιθωμισμοϋ» ώς λέγει έν τώ 
προλόγφ (σ. 7). 

Ή ύλη τής διατριβής κατανέμεται ώς ακολούθως : Πρόλογος (σσ. 

7 - 9). Πίναξ περιεχομένων (σσ. 9 -14). Αί σπουδαιότεραι συντμήσεις (σ. 

I 
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14). Εισαγωγή (σσ. 15-21). Μέρος πρώτον, μεταφράσεις θωμιστικών έργων 
εις τήν ελληνικήν, ιστορία, προβλήματα και χειρόγραφος παράδοσις αυτών 
(σσ. 23 - 72). Μέρος δεύτερον, φιλοθωμισταί και αντιθωμισταί έν Βυζαντίω 
(σσ. 73 - 142). Επίλογος (σσ. 173 - 174). Πηγαί και βοηθήματα (σσ. 175 - 

184). Πίναξ Κωδίκων (σσ. 185 - 188). Κατακλείεται δέ μέ πίνακας ελληνι¬ 

κών κυρίων ονομάτων (σσ. 189- 195) καί ξενογλώσσων (σσ. 195- 199). 

Έκ του ανωτέρω διαγράμματος διακρίνεται ποιά τις έλλειψις ιστορι¬ 

κής διασκοπήσεως των ύπό έξέτασιν χρόνων καί παραλλήλως τής έκτιμή- 

σεως τής διαμορφωθείσης καταστάσεως έν τή χειμαζόμενη αύτοκρατορία, 

έν τοΐς μετά τό 1261 χρόνοις, διακρίσεως δηλονότι τοϋ έξ ανατολών τουρ¬ 

κικού κινδύνου. Ό συγγρ., έξετάζει τήν τότε κρατούσαν κατάστασιν μόνον 
έξ έπόψεως ιδεολογικών ροπών, διαλαμβάνων δΓ όλίγων περί του ησυχα¬ 

σμού (σσ. 17 καί 78). Επιδεικνύει κατ’ αυτόν τον τρόπον μίαν μονομερή 
έποψιν τών πραγμάτων, ήτις έχει ώς άποτέλεσμα νά όδηγή αύτόν εις τήν 
εξής διαπίστωσιν: «Έάν τό Βυζάντιον έξηκολούθει τον βίον αύτοΟ, άσφα- 

λώς τούτο θά έσήμαινε καί συνέχισιν τού διαλόγου μεταξύ τών^δυο θεολο¬ 

γιών, Όρθοδόξου καί Ρωμαιοκαθολικής. Διότι διάλογος κατ’ ουσίαν ηνοι- 
χθη μέ τάς ελληνικός μεταφράσεις τών θωμιστικών έργων» (σ. 20). ^Είναι 
έν τούτοις γνωστόν ότι ό τουρκικός κίνδυνος ώθησε κατ’ αρχας τον Ιωαν- 

νην Ε' Παλαιολάγον τή προτροπή τού Δημητρίου Κυδώνη να ζητήση βοή¬ 

θειαν έκ τής Δύσεως 5, καί νά προσκυνήση έν τελεί καί άσπασθή τους 
πόδας τού πάπα Ούρβανού Ε' τον Όκτώβριον του 1369 ». Ό αύτός κίνδυ¬ 

νος3 ήνάγκασε τον Ίωάννην Η' Παλαιολόγον το 1438 να μεταβη εις την 
σύνοδον Φερράρας - Φλωρεντίας καί νά ύπογράψη τήν 6ην Ιουλίου Μ39, 

τόν μήποτε βεβαίως γενόμενον αποδεκτόν, όρον τής ένώσεως. Εις αμφο- 

τέρας τάς περιπτώσεις οι Βυζαντινοί δεν μετέβησαν εις τήν Δύσιν ει μη, 
ΐνα διά τής ένώσεως λάβουν έκ μέρους του πάπα βοήθειαν. Πολίτικοι κυ¬ 

ρίως λόγοι καί ή ανάγκη τής έπιβιώσεως έστρεψεν αύτούς προς τήν Δυσιν 
μετά τής όποιας ουδέποτε, έκτος τών χαλαρών πολιτικών δεσμών, ησαν 
ήνωμένοι. Αί ιδεολογικά! ροπαί, αϊτινες συνετέλεσαν εις τόν χωρισμόν τής 
Εκκλησίας δεν είναι τυχαΐον γεγονός, ακόμη δυνάμεθα νά. ειπωμεν οτι 
αύται δεν ήσαν αί κατευθύνουσαι αίτίαι τής έκκλησιαστικής ιστορίας . 

Ό Πατριάρχης Ιωσήφ Β' συνώψισεν εις μίαν συνομιλίαν του μετ’ άξιω- 

ματούχων τής Εκκλησίας τούς σκοπούς εις τους όποιους απεβλεπεν έν 

1. Κ.Ι. Άμάντου, Σχέσεις Ελλήνων καί Τούρκων, Τόμος Α', Άθήναι 1955, 

σ* 75*2. Αύτόθι, σ. 76. καί Α. Α. V & 8 ί Π ο ν, Τστορία τής Βυζαντινής Αύτοκρατορίας. 

μετάφρ. Δημοσθ. Σαβράμη, Άθήναι 1954, σ. 840. 

3. Α.Α. V 3. 8 ί Π ε ν, ένθ’ άνωτ., σ. 841. ^ 
4 V Ε ο 8 8 ίζ υ, Ήιεοΐοβΐε ΐϊΐχδίΐφίε δε ΙΈδ1ι5ε ά οπεπί, Ρ&πδ 1944, σ. Π. 
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Φλωρεντία διά τής Ένώσεως. «Πρέπει ούν» λέγει «ΐνα καί ύμεϊς... στέρ- 

ξητε τό γεγονός διά τό καλόν τής ειρήνης, διά τό συμφέρον τών χριστια¬ 

νών, διά τήν βοήθειαν τής πατρίδος» Ε Δεν πρέπει νά παροραθή καί ή ύπο- 

στηριχθεϊσα γνώμη, ότι ό πατριάρχης άπέβλεπεν προς τούτοις, όπως τή 
βοήθεια τού Πάπα άπελευθερώση τήν έκκλησίαν έκ τής εις τόν αύτοκρά- 

τορα ύποταγής Ε Έκ τών ανωτέρω καθίσταται φανερόν ότι ούχί αί μετα¬ 

φράσεις έπέδρασαν έπί τάς σχέσεις τής όρθοδόξου καί τής παπικής εκ¬ 

κλησίας, άλλ’ ό έξ άνατολών κίνδυνος. 

Δύναται νά λεχθή ότι εις τήν έργασίαν διαφαίνεται ή προσπάθεια τοϋ 
συγγρ.,ΐνα δείξη ότι αί μεταφράσεις τών έργων τούΆκυϊνάτου έπέδρασαν 
μεγάλως έπί τήν ζωήν τοϋ Βυζαντίου, χαράκτηριστικώς δέ — έπί τφ σκοπώ 
τής άντικρούσεως γνώμης τού Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου ύποστηρί- 
ζοντος ότι αί μεταφράσεις τών λατίνων σχολαστικών ουδεμίαν ήσκησαν 
έπίδρασιν έπί τήν ορθόδοξον θεολογίαν —■ λέγει ότι ώς κατέστησε φανερόν 
οί άδελφοί Δημήτριος καί Πρόχορος Κυδώνης, ό Μανουήλ Καλέκας, ό 
Άνδρέας Χρυσόβέργης, ό Βησσαρίων, έτι δέ ό Γεννάδιος Σχολάριος 
«ύπέστησαν καταλυτικήν έπίδρασιν τής θεολογίας καί φιλοσοφίας του 
πρίγκιπος τοϋ Σχολαστικισμού ’Ακινάτου» (σ. 173). "Οσον μέν διά τούς 
πρώτους ούδεμία αμφιβολία υπήρχε δεδομένου ότι ή τήν ορθόδοξον πίστιν 
μετήλλαξαν ή και άξιώματα παρά τών λατίνων έδέχθησαν. 

Περί τοϋ Σχολάρίου όμως πόθεν συνάγει τό συμπέρασμα τούτο έφ’ όσον 
αύτός ούτος ό συγγρ., ομολογεί (σ. 153) ότι ό Σχολάριος συνεβούλευε τά 
εξής; «σπουδαστέος ό άνήρ όπου ούτος (δο. ό Θιυμάς) συμφωνεί προς τήν 
ήμετέραν έκκλησίαν». Ό σύγχρονος τών πραγμάτων φιλενωτικός έκ πολι¬ 

τικής σκοπιμότητος 3 ιστορικός Δούκας λέγει ότι ό Σχολάριος «ού διέ- 

λειπε καθ’ έκάστην διδάσκων καί γράφων κατά τών ενωτικών, καί πλέκων 
συλλογισμούς καί αντιφάσεις κατά τοϋ σοφωτάτου καί μακαρίτου Θωμά 
τού δέ ’Ακίνου καί τών συγγραμμάτων αΰτοϋ, καί Κυρίου Δημητρίου του 
Κυδώνη, άποδεικνύων αύτούς αιρετικούς»4. Δέον νά προστεθή καί τό 
έξης: εποπτεύει ό συγγρ., ότι ή ύπ’αυτού παρουσίασις όλίγων συγγραφέων 
«φιλοθωμιστών» θά δημιουργήση τήν έντύπωσιν ότι «ή ύπόθεσις τού φίλο¬ 

ι. Σιλβέστρου Συροπούλου, ν©Γ& ΙάδΙοπα υηΐοηίδ ηοη νεταε ίηίεΓ 
Οπιεοοδ εί Ε&ΐΐηοδ..., εάά. Κ. θΓεγ§1ιίοη, Ηα§&ε 1660, σ. 272. 

2. Β. Στεφανίδου, Ό άκραίος σταθμός των σχέσεων Εκκλησίας καί Πολι¬ 
τείας τοϋ Βυζαντίου, ΕΕΒΣ ΚΓ', 1953, σσ. 27 - 40, έν σ. 38. 

3. Ν. Β. Τωμαδάκη, Δούκας ό ιστορικός τής Άλώσεως, Άθηνά 54, 1950, 

σ. 53 (= Τοϋ ίδιου, Περί Άλώσεως τής Κωνσταντινουπό?>.εως (1453), Συναγωγή..., 
Άθήναι 1969‘ξ σ. 29). 

4. Δούκα, ΗίδΙοπ& ΐ>γζ3πΐίη3, Βοηπ&ε 1834, σ. 264 καί ναδίΐε Οτεευ, 

δεπρίοτεδ Βγζ3πΐίηί, I, Οαεεδ, Ιδίοπα ΙαΓεοώζαηΐίηϊ, Βουκουρέστι 1958, σ. 329, 
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θωμισμού και άντιθωμισμού είναι περιωρισμενης έκτάσεως και σημασίας» 

(σ. 74). ΈπΙ τφ σκοπώ άπαλείψεως (;)τής άνωτέρω έντυπώσεως μδς καλεΐ 
έν συνεχεία νά ύπολογίσωμεν έκείνους, «οί όποιοι περιέβαλλον μετ εμπι¬ 

στοσύνης καί πνεύματος μαθητείας... τόν Δημήτριον Κυδώνην... διά νά 
σχηματίσωμεν άμυδράν τινα ιδέαν τοΟ πλήθους τών φιλοθωμιστων».Ή άνω- 

τέρω ύπόθεσις δέν συντελεί εις τήν τεκμηρίωσιν τής έργασίας, διότι κάλ- 

λιστα δύνατσι ν’ άντιταχθή ότι άντιθέτως εκείνοι οί όποιοι ήκολούθουν 
τούς έχομένους στερρώς τής όρθοδόξου παραδόσεως ήσαν καταφανώς 
πλείονες· αί ύποθέσεις δέν οδηγούν εις τήν συναγωγήν άσφαλών συμπε¬ 

ρασμάτων. , , ... , 
Πέρα τών ανωτέρω έν τή έργασία παρατηρούνται ωρισμεναι βψλιο- 

γραφικαί άσυνέπειαι, έξ ών καταχωρίζονται τινες έν συνεχεία. 
Έν τφ πίνακι των συντμήσεων (= συντομογραφιών) άναγραφεται 

ότι τό ϋίοΙίοηιιείΓε δε Τδέο1ο8ίε ΟιΛοΙί^ο θά συντομογραφήται ώς ΌΟ. 

Έν τούτοις πλέον ή άπαξ γράφεται ώς ϋ.Τ.Ο. (σ. 78 σημ. 4, αυτόθι σημ. 5, 

σ. 97 σημ. 74, σ. 122 σημ. 186, σ. 123 σημ. 192). 
Έκ τών βασικών παραλείψεων δύναται νά χαρακτηρισθή το γεγονος 

ότι δέν έσυντομογραφήθησαν είτε εις τόν πίνακα των συντομογραφιών 
είτε εις τόν οΐκεΐον τόπον ένθα τό πρώτον άπαντώνται οί κατάλογοι των 
κωδίκων, δεδομένου ότι είναι δυνατόν νά χαρακτηρισθή ώς άσκοπος καί 
έν πολλοϊς ματαία έπισώρευσις όγκου παρ’ έκδοτη άναγραφή κώδικος η 
κατ’ έξακολούθησιν άναγραφή έν ταΤς ύποσελιδίοις σημειωσεσιν ολοκλή¬ 

ρου τής έπιγραφής τών έκασταχοΰ καταλόγων. Επειδή ό λόγος περί κατα¬ 

λόγων δέον όπως όπου άναγραφεται, χρησιμοποιείται δέ συχνά,^ ο κατάλο¬ 

γος τού Η. Οπιοηί τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τών Παρισίων, αντί Ιηναη- 

Ιαίτε δοιπιπείιε άναγνωσθή ώς ΙυνοηΜπχ εοπΗοαίτο. Επίσης νά διορθωθή 
άπό Αοείειπεί Κοπιεηο... ΟαΙε1ο8υ1... βτβαπίι... ΒυοατβεΙι (σσ. 40 και 
41) εις τό όρθόν Αοπάοιπίεί Κ,οπώηε... βτεοε^Ιί... Βαοετεεί. 

Έν τέλει τής έργασίας έπρεπε νά ύπάρχη είς πίναξ ήμαρτημένων διότι 
υπάρχουν αρκετά λάθη, τά όποια δυνατόν νά προέρχονται έκ τυπογραφικής 

αβλεψίας, έν τούτοις δέν πρέπει νά ύπάρχουν εις διατριβας. 
Ή κατάταξις τών κωδίκων είναι μετρίως Ικανοποιητική τούτο δε επει¬ 

δή δέν είδε ό συγγρ., τούς κώδικας απαντας, άλλ’ έλαβε ύπ’ όψιν τας ενδεί¬ 

ξεις τών καταλόγων. Είναι γνωστόν ότι οί παλαιοί κατάλογοι δεν γραφουν 
τήν άρχήν καί τό τέλος τού έν τοΐς ϊί. περιεχομένου έργου. Τό αύτό παρατη- 

ρείται είς τάς περισσοτέρας άναγραφάς τών έν τοΐς κώδιξι έργων. Λεγει 
ό συγγρ., ότι «ήρεύνησε πάντας τούς καταλόγους καί τινας βιβ αο ηκας 
έπιτοπίως» (σ. 166 κ.ά.). Καί τό μέν πρώτον δέν εύσταθεΐ δεδομένου οτι 
ή βιβλιοθήκη τής Αλεξάνδρειάς έπί παραδείγματος άπουσιαζει παντελώς. 
Εν τώ Αλεξανδρινφ όμως κώδικι 183 (288) ΓΓ. 176ε - 2056 εύρίσκεται 

31-3-1969 

τμήμα τής δνπηηια οοηΐτα Οοηίΐΐοδ \ Τό τέταρτον μέρος του ϊδίου έργου 
περιείχετο έν τώ κώδικι Β - 53 (93) τής έν Σμύρνη βιβλιοθήκης τής Ευαγ¬ 

γελικής Σχολής 2. Περί του ανωτέρω έργου είρήσθω έν παρόδφ ότι πολύς 
γίνεται λόγος περί τής έπιγραφής τής μεταφράσεως εις «καθ’ Ελλή¬ 

νων βιβλίον» (σ. 33), ένθα έμφανίζεται ώς πιθανωτέρα έκδοχή (δϊο) ή 
καθ’ ήμας βεβαιότης ότι ή λατινική λέξις ΟεηΙβδ = Έθνη = Έλληνες. 

Επανέρχεται ό συγγρ. (ο. 83) ένθα χαρακτηρίζει ταύτην ώς «περίεργον 

τίτλον». 
"Οσον άφορςί εις τήν έπιτόπιον έρευναν τών βιβλιοθηκών δέν άντιλαμ- 

βανόμεθα τήν έννοιαν τού ρήματος έρευνώ. Μήπως ό συγγρ., εύρεν κώ¬ 

δικας άγνώστους, τούς όποίους έφερεν εις φώς όπως π.χ. περί του ν&ίί- 
οαιιιΐδ Ογ. 1102 λέγεται (έν σ. 50 σημ. 111, σ. 63 σημ. 176, καί σ. 64 σημ. 

178) ότι ούτος είναι άκαταλογογράφητος; Μήπως λοιπόν τόν άνεκάλυψεν 
ούτος; Τό όρθόν έν προκειμένω είναι ότι έν ταΐς βιβλιοθήκαις ύπάρχουν 
πολλάκις πληρέστεροι κατάλογοι χειρόγραφοι παραλλήλως προς τούς 
εντύπους. Ό Μ. ΚίοΗακΙ, ΚέροΠοΐΓε όεε όϊόΐΐοΐΐιέηιιεδ εί άεε οαί&1ο§ιι©3 όε 
αιαηιΐδεπίδ βΓεεδ, Ραπδ 19588, γράφει έν σ. 198 περί τής Βατικανής Βιβλιο¬ 

θήκης «Β η’εχίδΐε ρ&δ όε εΒία1ο§ιιε ίηιρππιε ροιιτ Ιεδ ΟχΙά... 1067- 1186 

(αυίειίΓδ εεείέδϊαδίίηιιεδ)». 
Παρά τάς ελλείψεις έν κατακλεϊδι λεκτέον ότι ή έργασία δύναται νά 

λάβη μίαν θέσιν εις τήν πλήρωσιν του κενού άπό πλευράς έλληνικής 
γραμματείας, τού άναφερομένου είς τούς λατινίσαντας λογίους τών τελευ¬ 

ταίων χρόνων του Βυζαντίου. 
ΝΙΚ. Γ. ΠΟΛΙΤΗΣ 

Αηάτ έ ΟιιίΙΙο η, 8αίηί-ΝΐβοΙα8 άβ Ώοηηοβο (1031 -1060/1061), 

αηά άβΐ ναύοαηο 1967, 4°, σσ. XIV + 72 + 3 χάρτ. εκτός κειμέ¬ 

νου [Οοτριι.8 άββ Αΰίβε Οτββ8 ά'ΐΐαίίβ άιι δηά βΐ άβ δίβίΐβ, Κββϊιβτβϊιβδ 
άΉίεΙοίτβ βΐ άβ ΟβορταρΚίβ, 1]' Α η άτ β Ο ιι ϊ 11 ο ιι, 3αίηΙ~Νίβο- 

άβτηβ άβ ΚβΙΙαταηα (1023/1024-1232), αηά άβΐ ναίίβαηο 1968, 

4°, σσ. XII + 71 2 χάρτ. έκτος κειμένου [Οοτρη8 άβ5 Αβίβ$ Οτββ8 

ά’ΐίαΐΐβ άιι 8ιιά βί άβ 8ΐβΐΙβ, Κββ]ιβΓβΚβ8 άΊϋβΙοίτβ βΐ άβ Οέοξταρίιίβ, 2]. 

Ύπό τούς άνωτέρω τίτλους έκυκλοφορήθησαν έσχάτως, έπιμελεία 
τού κ. ΑηόΓέ Ουίΐίου, οί δύο πρώτοι τόμοι μιας νέας σειράς άπό μακροΰ 

1. Τ. ϋ. Μ ο 5 ο ο η α 8, Οαίεΐοβίιε οί Μ38 οί Ιίιβ Ρ&Ιη&πώ&Ι ΙϊΕγ&γ^ οί Α1βχ&ηάπ&, 

υηίνεΓ5Ϊίγ οί υΐαΗ ΡΓ685, 1965, σ. 128. 
2. Α. Παπαδοπούλου τ ο 0 Κεραμέως, Κατάλογος τών χειρογράφων 

της έν Σμύρνη..., Σμύρνη 1877, σ. 46. 

Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπονδών, *Ετος ΑΤ' 28 
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μετά ζωηρού ένδιαφέροντος άναμενομένης τ, έν τη όποιοι θά περιληφθοϋν 
εις αυτοτελείς τόμους τά έγγραφα των ελληνικών μονών τής Κάτω - Ιτα¬ 

λίας και τής Σικελίας. Ή χρησιμότης τής έν λόγφ εργασίας, ήτις έρχεται 
νά προστεθή εις τάς παρομοίου χαρακτήρας εκδόσεις άλλων έγγράφων, 

ώς π.χ. τών του 'Αγίου 'Ορους8, είναι πασιφανής : διά τοϋ τρόπου τούτου 
τά έγγραφα τών μονών, τά όποια αποτελούν λίαν σημαντικός πηγάς τής 
βυζαντινής ίστορίας, προσφέρονται κατά τρόπον μεθοδικόν προς έπιστη- 

μονικήν χρήσιν. Ό κ. ΟιιϊΙΙοιι, γνωστός ήδη έκδοτης παρομοίου είδους 
έγγράφων1 2 3 4 5 και άριστος γνώστης τής ίστορίας τής έν λόγω περιοχής4, 

% 
ήτο ό πλέον άρμόδιος νά άναλάβη την νέαν σειράν. 

Ή έκδοσις τών αρχειακών έγγράφων τών δύο αυτών έλληνικών μονών 
τής Καλαβρίας, τού 'Αγίου Νικολάου τοϋ Όοηηοεο και τοϋ 'Αγίου Νικο¬ 

δήμου τών Κελλαράνων, έχει άρίστην τυπογραφικήν έμφάνισιν και πρέπει 
νά τονισθή έξ άρχής ότι άποτελεΐ έργον φιλοπονίας και μαθήσεως. Τά 
έγγραφα έκδίδονται διπλωματικούς κατά τά Ισχύοντα 5, ό δέ έκδοτης άκο- 

λουθεϊ έν προκειμένω τάς άρχάς τών ύπ’ αύτοϋ γενομένων παλαιοτέρων 
έκδόσεων άρχειακών μοναστηριακών έγγράφων6. Εις έκαστον τόμον υπάρ¬ 

χει έν άρχή μέν μία γενική εισαγωγή όπου δίδονται έκτενείς πληροφορίαι 
περί τής ίστορίας έκάστης μονής και τών άρχείων αύτής, τής ιστορικής 
γεωγραφίας τής περιοχής, τοϋ κοινωνικού έπιπέδου τών κατοίκων κλπ.. 

1. Βλ. Α. Ο ιιί 11 ου, Εεδ δοιηχεδ άοειιπιεηίΕίΓεδ βΓεεςυεδ εη ΙίΕΐίε ιηέηάίοη&ΐβ, 
Β^ζΕηίΐοη, XXIV (1954), σσ. 63 - 69· Τ ο ϋ α ύ τ ο ϋ, Εε Οοιρηδ άεδ ΕΟΐεδ βτεοδ 4ε δϊεϊΐε; 
ΜέΐΗοάεδ εί ρΓοϋΙέιηεδ, ΑίΙΐ <3εΙ οοηνεβηο ίηίεπι&ζίοη&ΐβ <ϋ δίικίΐ ΚυΗΒεπ&ηΐ, Ρ&ΐεπηο 
1955, σσ. 147- 153* Τοϋ αύτοϋ, Εεδ ατεΐιίνεδ βΓεοςαεδ άε 8. Μεγϊε όεΐΐη ΜΕίίηΕ, 

ΒγζΕηΐίοη, XXXVI (1966), σσ. 304 - 310. 
2. Πρβλ. τήν πρόσφατον έκδοσίν* Ν. Οΐέοηοιηΐάέδ, Αςίεδ <1ε Βίοηγδϊου, 

Ρ&ΓΪδ 1968 [ΑΓούΐνεδ άε ΓΑΐΗοδ, IV]. 
3. Α. Ο υ ΐ 11 ο υ, Εεδ ΕΓεϋϊνεδ ίΐε δ&ίηΜε&π Ρτοάτοπιε δατ 1ε ηιοηΐ Μέηέοέε, 

Ραπ δ 1955 [ΒΐϋΙΐοΛέηιιε Βχζ&ηΐίηε, ΌοευιηεηΙδ, 3]* Τοϋ αύτοϋ, Εεδ ΕεΙεδ §Γ€θδ 
<3ε δ. Μεγϊε άί Μεδδϊηα, Ρ&ΐεηηο 1963 [ΙδΙΐίαίο δίοίΐΐ&ηο όί δίικίϊ ΒΐζαηΙίηΐ ε ΝεοεΠεπΐεΐ, 
Τε$1ΐ 8]. 

4. Πρβλ. Α. Ο α Π I ο υ, ΙηεΙιίεδίΕ βιιΙΙε ροροΐ&ζϊοηε §τεεα άεΙίΕ δίείΐϊα ε άεΙίΕ 
€εΙε6πε ηεΐ Μεάίο Ενο. Κ-ίνίδία δίοποΕ ΙΙεΙϊεπε, 75 (1963), σσ. 53 -68* Τοϋ αύτοϋ, 
Οτεοδ ίΠίΕΐΐε άιι δικί εΐ άε δϊείΐε ειι Μογεη Α8ε : Ιεδ ιηοίηεδ, Μέΐαηββδ ά’Αη±έο]ο§Ϊ6 εί 
(ΙΉίδΐοΪΓε, 75 (1963), σσ. 79 -110* Τοϋ αύτοϋ, Εεδ ρορηίΕΐίοηδ βΓεεςηεδ άε ΟαΙαδιε 
εΐ δε δΐείΐε &α Μο>εη Α§ε, Αςίεδ <3ιι ΧΠΘ €οη§Γέδ Ιπίετη^ΐίοπαίε ό’έίυόεδ Β^ζεηΐίηεδ, 

II, ΒεοβΓ&ό 1964, σσ. 139-148* Τοϋ αύτοϋ, Νοίεδ δία 1ε δοεΐέΐε άΕηδ 1ε ΚΕίέραηΕΐ 
(ΠίΕΐΐε εο XI6 δΐέείε, Μέΐ. ά’ΑΓούεοϊ. εί άΉίδί., 78 (1966), σσ. 439 - 465* Τοϋ αύτοϋ, 
ΚεεύεΓςΙιεδ δία 1ε δοοΐέίε εί Ι’ΕΐΙπήηίδίΓΕίΐοη ύγζαηΙϊηεδ εη ΙίΕΐίε ειι Χ1β δϊέείε, ΡΓοεεεώηβδ 
οί ίίιε ΧΙΙΙίΙι Ιπίετη. €οη§Γεδδ οΓ Β?ζ. δίιιόίεδ, Εοηάοη 1967, σσ. 391 - 396. 

5. Πλήν τριών έγγράφων περί ών βλ. σ. 437. 

6. Βλ. άνωτ., σημ. 3. 
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έν συνεχείς δέ έπι μέρους είσαγωγαι προτασσόμενοι τής έκδόσεως έκάστου 
έγγράφου, ένθα χρονολογείται τό έγγραφον και τίθεται ό διπλωματικός 
χαρακτήρ αύτοϋ, ώς φέρεται εις τό κείμενον, γίνονται παρατηρήσεις 
κυρίως γλωσσικά! (ιδιόμορφοι τύποι) κα! ύφολογικαί, έξετάζεται και δια¬ 

σαφηνίζεται, από πάσης όμολογουμένως πλευράς, τό περιεχόμενον αύτοϋ, 

δίδεται βιβλιογραφία, όπου βεβαίως ύπάρχει, έπεξηγοϋνται τά γεγονότα 
και μνημονεύονται έτερα σχετικά έγγραφα. Προ τής γενικής εισαγωγής 
ύπάρχει έκλεκτική και κριτική βιβλιογραφία μετά βραχυγραφιών. Τον 
τόμον κατακλείουν τρεις πίνακες όνομάτων, πραγμάτων και λέξεων, συντε¬ 

ταγμένοι γαλλιστί, ελληνιστί και λατινιστί, ώς και χάρται έκτος κειμένου 
(τρεις εις τον πρώτον τόμον και δύο εις τον δεύτερον), οΐτινες συμβάλλουν 
σημαντικώς εις τήν κατανόησιν τοϋ κειμένου τών έγγράφων. 

Τά εις τον πρώτον τόμον ύπάρχοντα τέσσαρα έγγραφα αποτελούν τά 
μόνα ίχνη τών άρχείων τοϋ ελληνικού μοναστηριού τοϋ "Αγίου Νικολάου 
τοϋ Όοηηοεο. Ή εισαγωγή τοϋ έκδοτου (σσ. 4 - 5), άρκετά διαφωτιστική, 
δίδει πολλάς πληροφορίας διά τήν ίστορίαν τής μονής* οΰτω μανθάνομεν 
ότι ό καθηγούμενος Κλήμης Μουλέτζης ήτο ό ιδρυτής τής μονής κατά 
τάς άρχάς τοϋ ια' αίώνος. Δεν εΐναι γνωστή ή άκριβής χρονολογία τής 
υπαγωγής τής ελληνικής μονής υπό τήν βενεδικτίνην τής δεηία Μαπα 
<Μ1α ΜαΙΐπα. Εΐναι όμως δυνατόν νά προσδιορισθή αϋτη μεταξύ τών έτών 
1060/1061, οπότε χρονολογείται τό τελευταΐον σφζόμενον έγγραφον τοϋ 
'Αγίου Νικολάου, και προ τής 31ης Μαρτίου 1065, όπότε χρονολογείται τό 
άρχαιότερον σωζόμενον έγγραφον τής δαηΐο. Μαπ&, τό όποιον άναφέ- 

ρει μεταξύ τών περιουσιακών στοιχείων τής νεοϊδρυθείσης αύτής μονής 
«αδύαΐίατη 3 αη ο ίϊ Ν ϊ ο ο I α ί άβ αύύαΐβ ΟΙβτηβηίβ οιιπι νίηβίε, ίβϊτΐδ 

εί 8ΪΙνί8 βί οιηηίΙ)ΐΐ8 8ΪΙ>ί ρβΓΐίηβηίϊΙ)ΐΐ8» λ 
Εις τήν μονήν τής δ. Μαπα μετεφέρθησαν και τά άρχεΐα του 'Αγίου Νικο¬ 

λάου* τούτο διαπιστοϋται έκ τοϋ ότι ακριβώς είς τό άρχεΐον τοϋ μοναστηριού 
τής δαηία Μεπα άεΐΐα Μείίηα και είς τον κώδικα ν&Ι. Ιαί. 13489 τής Βατικα- 

νής Βιβλιοθήκης, άνευρέθησαν υπό τοϋ κ. Οιπίίοιι τά έκδιδόμενα έγγραφα. 

Τό πρώτον τούτων είναι πωλητήριον (« Αγοραίος χάρτης») χρονολο- 

γούμενον τήν 3ην Τανουαρίου 1031 (σσ. 19-25). Έν αύτώ δηλοϋται ότι ό 
Καλοκύρης, υιός τοϋ Τωάννου Σαγκάρη, ή σύζυγός του, τά 2 άρρενα τέκνα 
των καί ό μοναχός Ήσαΐας πωλοϋν εις τον καθηγούμενον Κλήμεντα Μου- 

λέτζην έν «όρος» και έν «χωράφιον» άντ! τοϋ ποσοϋ τών 9 ταρίων. Και τό 
δεύτερον εΐναι πωλητήριον («Διάπρασις, 3Αγοραίος χάρτης») χρονολογού- 

μενον τήν 13ην Ιουνίου 1036. Ό πρεσβύτερος Νικόλαος και αί δύο θυγα- 

1. Βλ. Α. ΡτΕίβδί, ΟεγΙ© Ι&Ιΐηε όί ΕύύΕζϊβ ο&1ε6γ€31 ρΓονεπΐβηίί όαΙΓΕΓοΚίνΐο 
ΑΙάόύΓΕηάϊη!, ΟΙΙε άβΐ ΥεΙϊοεπο 1958, σ. 5 [δΐαάί ε ΤεδΙί, 197], 
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τέρες του πωλοΰν εις τον καθηγούμενον Κλήμεντα Μουλέτζην 2 «λαχίδια» 

έδάφους άντί 6 ταρίων (σσ. 27 - 32). Εις τό τρίτον έγγραφον (σσ. 33 - 49), 

τό όποιον είναι έν «Δικαίωμαν» του Νοεμβρίου του έτους 1042, ό στρατηγός 
τής «Λουκανίας» Εύστάθιος Σκεπίδης λύει μίαν διαφοράν άναφυεΐσαν 
μεταξύ του Κλήμεντος Μουλέτζη και των άνεψιών του, του μοναχού Φαν- 

τίνου και τού πρεσβυτέρου Δέοντος \ Τό τέταρτον (σσ. 51-61) είναι μία 
«*Αφιέοωαις» εις τό μοναστήριον τού 'Αγίου Νικολάου τού μεριδίου τής 
πατρικής περιουσίας του μοναχού Σοχφρονίου γενομένη τό 1060/1061. 

Ή έκδοσις έχει δλην την έπιθυμητήν έπιστημονικήν πληρότητα και 
ευκόλως διαπιστοϋται έκ τών φωτογραφιών των εγγράφων αί όποΐαι υπάρ¬ 

χουν εις τον τόμον, ότι ό εκδότης άνέγνωσε τά έγγραφα κατά τρόπον λίαν 
ικανοποιητικόν. Είναι όμως δυνατόν νά γίνουν ώρισμέναι συμπληρωματι¬ 

κά! παρατηρήσεις : 
Εις τό υπόμνημα υπάρχουν ώρισμέναι έσφαλμέναι διορθώσεις τοΰ έκδοτου (— Ο) 

είς τό κείμενον (— Κ)1 2. 
Αναγράφονται αί κυριώτεραι* οΰτω είς τό Α’ έγγραφον: 2 αψβίου Κ, ανν- 

βίο ν Ο: συμβίου Δ || 6 φενώμεθα Κ, φαινώμεθα Ο: φαινόμεθα Δ||17 μεσινβρίαν Κ, 

μεσυμβρίαν Ο : μεσημβρίαν Δ [! 23 χρώνο Κ, χρώνω Ο : χρόνο) Δ |] 37 Ήανοναρίω Κ, 

Ίαννοναρίω Ο: Ίανοναρίω Δ. Εις τό Β' έγγραφον:18 άνοταίρος Κ, άνοτέρως Ο : 

ανωτέρως Δ || 22 βλαστίσατω Κ3, βλαστήσατω Ο: βλαστησάτω Δ. Είς τό Δ' έγγρα¬ 

φον: 29 άφναιρώννο Κ, άφιερόνω Ο : αφιερώνω Δ. 

Επιβάλλεται έπίσης νά γίνουν ώρισμέναι συμπληρώσεις τοΰ κριτικού ύπομνήματος. 

Οΰτω εις τό Α' έγγραφον: 11 διακίμενον Κ : διακείμενον [[ 18 ριθέντα Κ : ρη~ 

θ(έντα) || 23 ήμώ Κ : ημών ]] 36 ενγγωνας Κ : έγγονας. Είς τό Β' έγγραφον: 1 Νη- 

κολάον Κ : Νικολάου [( 6 φαινώμεθα Κ : φαινόμεθα [| 10 τιμίματος Κ : τιμήματος' έχψ Κ : 
έχειν || 11 αυτών Κ : 11 αυτόν4 καθειγονμ(ενον) Κ : καθηγούμενον* κίρην Κ : κύριν || 25 άγω- 

ραϊον Κ : άγοραϊον |] 30 πρεαβιτ(έρου) Κ : πρεσβντέρου' 3Ανδρώνηκως Κ : Ανδρόνικος. 

Είς τό Γ" έγγραφον: 14 οντος Κ : οντος |[ 20 άγώρασεν 2 Κ : άγόρασεν || 22 νπάρχη 
Κ : υπάρχει |] 34 οΐΚ\ή || 38 άγω[ρ]ασίας Κ : άγορασίας || 39 ός Κ : ώς || 40 εν τούτο Κ : 

έν τοντω || 44 γονηκά Κ : γονικά [[ 50 ένδεκάτης Κ : ένδεκάτης. Είς τό Δ' έγγραφον: 
20 εγώ Κ : εγώ |; 25 τά έχο Κ : τά έχω || 32 *Ωστις Κ : "Οατις |( 36 κραν(γ)αζώντων Κ : 
κραυγαζόντων || 37 έμμέν(ην) Κ : έμμένειν. Συμπληροΰντες τά ύπό τοΰ έκδοτου λεγάμενα 
διά τον είς τό Α' έγγραφον υπάρχοντα τύπον «έγγονας», τονίζομεν, χωρίς νά έξαν- 

τλήσωμεν τό θέμα, δτι ό τύπος έχει έπισημανθή ύπό τοΰ Γ, Ν. Χατζιδάκι4, άνευρίσκε- 

ται δέ καί είς παλαιότατον έγγραφον τοΰ έτους 1608 είς Κρήτην 5. 

1. Προγενέστερος σχολιασμός τοΰ αύτοΰ έγγράφου ύπό τοΰ έκδοτου έν : Εε Ειιεαηϊε 
Βγζεηίϊηε, Βγζαηΐίοη. XXXV (1965), σσ. 119-149. 

2. Ή προτεινομένη διόρθωσις δηλοΰται διά τοΰ Δ. 

3. Διορθωτέον τό βλαστεσάτω τοΰ κειμένου είς βλαστισάτω, έμφανοϋς είς την 
φωτογραφίαν, ώς καί τό βλαστίσατω τοΰ κριτικού ύπομνήματος έπίσης εις βλαστισάτω. 

4. Μεσαιωνικά καί Νέα Ελληνικά, τ. Α', Άθήναι 1905, σ. 190- σημειοϋμεν την 
άπουσίαν τοΰ βασικοΰ τούτου έργου από την βιβλιογραφίαν. 

5. Α. Π. Βουρδουμπάκι, Κρητικά έγγραφα έκ τής Ενετοκρατίας και Τουρ¬ 

κοκρατίας, Χριστ. Κρήτη, Β/3 (1915), σ. 351. 
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Ό δεύτερος τόμος, δστις, ώς ανωτέρω έλέχθη, περιέχει έγγραφα τού 
έλληνικοϋ μοναστηριού τού 'Αγίου Νικοδήμου τών Κελλαράνων, δεν 
όμοιάζει προς τον πρώτον, δπου και τά τέσσαρα έγγραφα τά άφορώντα 
είς τήν μονήν τοΰ 'Α. Νικολάου τοΰ Οοητιοεο ήσαν ανέκδοτα. Πράγματι τά 
τέσσαρα έκ τών πέντε εγγράφων τοΰ δευτέρου τόμου, τρία κυρίως έγγραφα 
και δύο τών παραρτημάτων, έχουν ήδη έκδοθή υπό δύο ερευνητών, τό μέν 
πρώτον ύπό τοΰ Ε. Κ. Μέηε§6Γ ι, τό δέ τρίτον και τά δύο τών παραρτημά¬ 

των ύπό τοΰ Ρϊ\ ΤπηοΙιοΓα2. Προτέρημα όμως τοΰ τόμου είναι δτι περιέχει 
παν σχετικόν προς τήν μονήν τοΰ 'Αγίου Νικοδήμου έγγραφον, μολονότι 
τά έγγραφα τών παραρτημάτοχν, Ιδίως δέ τό δεύτερον, παρουσιάζουν μερικόν 
ένδιαφέρον. Ό κ. Οιπίίοιι, έπανεκδίδει και τά ανωτέρω μνημονευθέντα τέσ¬ 

σαρα έγγραφα βελτιώνων πολλάκις τά κείμενα ιδίως εκείνα τών εκδόσεων 
τοΰ ΤπηοΙιεΓε, έξ ών ούδέν σφζεται σήμερον 8, άντιθέτως προς τό ύπό 
τοΰ Μέηίΐ§6Γ έκδοθέν, τό όποιον φυλάσσεται είς τό Ελληνικόν Κολλέγιον 

τής Ρώμης 
ΕΙς τήν εισαγωγήν (σσ. 3 - 7) δίδει ό έκδοτης διαφωτιστικάς πληρο¬ 

φορίας περί τής μονής. Ό "Αγιος Νικόδημος ίδρυσε τό μοναστήριον τών 
Κελλαράνων πιθανώς κατά τά μέσα τοΰ Γ αιώνος, αφιέρωσε δέ αυτό εις τήν 
μνήμην τοΰ 'Αγίου Μιχαήλ. Τό 1080- 1081 τό μοναστήριον ύπήχθη είς 
τήν δικαιοδοσίαν τοΰ πλησίον κειμένου λατινικοΰ μοναστηριού τής 'Αγίας 
Τριάδος. Τό έτος 1181 ώνομάζετο «Μονή τών Κελλαράνων τον ταξιάρχου 
Μιχαήλ και τον 'Οσίου πατρός ημών και Θαυματουργόν Νικοδήμου ή επο¬ 

νομαζόμενη τών Πατέρων» καί τούτο, διότι μετά τον θάνατον του 'Αγίου 
Νικοδήμου οί μοναχοί προσέθεσαν τό όνομά του είς τον τίτλον τής μονής. 

Μέχρι τοΰ έτους 1232 τό μοναστήριον παρέμενεν ελληνικόν καί άγνοείται 
πότε μετετράπη είς λατινικόλ'. Τήν 7ην Νοεμβρίου 1457 επεσκέφθησαν τό 
μοναστήριον ό Αθανάσιος Χαλκεόπουλος και ό ήγούμενος Μακάριος, 

Γπτινρ,- άνρηπην 70 έννοαωα είε τό άονεΐον ττία ιιονΰς 5. 

1. Ε. Κ.. Μ ό η α § ε γ Ε’^ύύπγε βεηέάίεΐϊηε άε Ιο. Τηηΐίέ άε Μίΐείο εη Οαΐαύτε 
& Ι’έροηυε ηοητιαηάε, ΒυΙΙεΙίηο άεΙΙΆΓοΕίνίο Ρ&1εο§Γαίίοο Ιΐαΐϊαηο, Ν. δ. 4 - 5 (1958 - 

1959), σσ. 12-14. 
2. Ρ γ. ΤΓΐηεϊΐ6Γ3, δγάΐ&όιΐδ §Γαεοαππη ηιεηιύΓαηαηίΓη..., Νεάπολις 1865, 

άρ. 286, σσ. 395- 396 (τρίτον έγγραφον), άρ. 121, σσ. 161 -162 (α' παράρτημα) και άρ. 
227, σσ. 303 - 304 (β' παράρτημα). 

3. "Ενεκα τούτου τά έγγραφα αυτά έκδίδονται κριτικώς και δχι διπλωματικώς’ 

βλ. σ. 434, σημ. 5. 
4. Τό δεύτερον χρονολογικώς έγγραφον, τό μόνον ανέκδοτον τοΰ τόμου, ευρέθη 

ύπό τοΰ έκδοτου είς τήν βιβλιοθήκην τοΰ Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών καί Μετα¬ 

βυζαντινών Σπουδών είς Βενετίαν. 
5. Βλ. Μ. Η. Ε ά υ γ ε η ί - Α. Ο α ί 11 ο α, Εε «ΕίΒετ νΐδίΙ&Ιίοηίδ» άΆΐΗαηαδε 

ΟΗ&ΙλέοροαΙοδ (1457 - 1458). Κόπια 1960. σσ. 84 - 85. [δίικίί ε Τεδίί, 206]. 
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Τά άρχεΐα του “Αγίου Νικοδήμου υπέστησαν πολλάς περιπέτειας* 

οΰτω μετεφέρθησαν, άγνωστον πότε, εις τό λατινικόν μοναστήριον τής 
“Αγίας Τριάδος εις Μΐΐβίο, και έκεΐθεν είς Ρώμην μεταξύ των έτών 1581 

και 1786· άκολούθως έπέστρεψαν πάλιν εις Μϊΐείο δπου καί μέρος αυτών 
κατεστράφη λόγω σεισμού τό 1783. Τέλος τά άρχεΐα κατέληξαν εις Νεάπο- 

λιν δπου και έκάησαν τό 1943. 

Ώς έλέχθη άνωτέρω ό τόμος των εγγράφων τής μονής τού "Αγίου Νικο¬ 

δήμου περιλαμβάνει τρία κυρίως έγγραφα και δύο είς αυτοτελή παραρτή¬ 

ματα. Τό πρώτον τών εγγράφων (σσ. 19-24), χρονολογούμενον μεταξύ 
των έτών 1023 - 1024 είναι μία διορεά τού Νικοδήμου Κόνδου εϊς τό μονα¬ 

στή ριον τού Αγίου Νικοδήμου τής “Αγίας Θεοτόκου τών Όρτων μετά «δ 
χιλιάδων άμπέλιν και δυο βοχχία μεγάλα». Τό δεύτερον έγγραφον, (σσ. 

25 - 38) τό μόνον μέχρι τοΰδε άνέκδοτον έκ τών εις τον τόμον περιλαμβανό¬ 

μενων, είναι έγγραφον πωλητήριον («Διάπρααις - "Εγγραφος διάπραόις») 

χρονολογούμενον τήν 27ην "Οκτωβρίου τού έτους 1181. Έν αύτώ δηλοϋται 
ότι ή Θεοδότη, θυγάτηρ του Ίωάννου Κόγγη και ή οίκογένειά της πωλοΰν 
είς τό μοναστή ριον τού “Αγίου Νικοδήμου εκτάσεις είς τήν τοποθεσίαν 
Βικκιοΰσα αντί τού ποσού τών 25 ταρίων. Τό τρίτον έγγραφον (σσ. 39 - 

43) χρονολογείται τό έτος 1232 καί χαρακτηρίζεται ώς (δΈγγραφον - 'Ομο- 

λογοέγγραφον». 'Ο καθηγούμενος τού “Αγίου Νικοδήμου Γερβάσιος όμοΰ 
μετ’ άλλων τεσσάρων μοναχών άποκτούν έκ τού μοναστηριού τού “Αγίου 
Φαντίνου μίαν έδαφικήν έκτασιν μετ’ έλαιοδένδρων, άναλαμβάνοντες τήν 
ύποχρέοισιν νά δίδουν είς τό μοναστή ριον τού “Αγίου Φαντίνου τό 1 /5 

τής συγκομιδής καί τό 1 /2 τών έλαιών καί τής κοπείσης ξυλείας. Τό έγ¬ 

γραφον τού α παραρτήματος (σσ. 47 - 53), «χαρτίον», χρονολογούμενον τόν 
Μάϊον τού έτους 1139, αποτελεί μίαν «παραχώρησιν» του Ουγου, άββά τής 
“Αγίας Τριάδος τής Βενούσας, είς τόν Λέοντα νοτάριον τού “Αγίου Νικο¬ 

δήμου, ενός άγριου έλαιώνος καί μιας μικράς έκτάσεως γής αντί ώρισμέ- 

νου έτησίου τιμήματος. Τέλος τό έγγραφον τού δευτέρου παραρτήματος 
(σσ. 55 - 58) άναφέρεται είς διακανονισμούς έδαφικων έκτάσεων τού μο¬ 

ναστηριού τού “Αγίου Φαντίνου, χρονολογείται τό έτος 1189- 1190 καί 
έχει έμμεσον μόνον ενδιαφέρον. 

Καί ή έκδοσις τών έγγραφων του τόμου αύτοΰ παρουσιάζει τήν ά,παι- 
τουμένην πληρότητα· είναι δμως δυνατόν νά γίνουν καί ενταύθα ώρισμέ^ 

ναι παρατηρήσεις : 

Τό κριτικόν υπόμνημα τοΰ Β' εγγράφου χρήζει ώρισμένων συμπληρώσεων 
οΰτω : I θηγατρός Κ : θνγατρός || 7 επονομάζωμένην Κ : έπονομαζομένην !| 10 ήγουν Κ : 

ήγονν |! 11 μεσυμβρίας Κ : μεσημβρίας |] πίστη Κ : πίστει |[ 15 κρατιμάτων Κ : κρατημάτων || 
19 ημέρων Κ : ήμερων || 23 ευ ποιην Κ : εΰ ποιεϊν |ί 24 ήληφυία Κ : είληφυϊα !] 28 μεταμέλιαν 
Κ : μεταμέλειαν. Τέλος μία διόρθωσις επίσης εις τό Β' έγγραφον: Εϊς τόν στ. 5 ό 
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έκδότης άντι τοΰ δόμον ότι τοΰ κειμένου γράφει δηλονότι. ΘεωροΟμεν προτιμοτέραν 
τήν γραφήν τοΰ κειμένου, διότι έννοεΐται ευκόλως τό έατί ώς άκολούθως : «βίας τε και 
ανάγκης καί παντός άπηγωρενμέν(ον) τρόπον δήλον (ε στ ι) ότι πεπρακαμεν προς την 

εναγή μονήν των Κελλαρανων». 

Όφείλομεν νά έξάρωμεν τήν σημασίαν τής έκδόσεως υπό τού κ. Ουΐΐ- 
Ιοα τών ώς άνω εγγράφων ένώ μετ’ εύλογου ένδιαφέροντος άναμένομεν τήν 
συνέχισιν τοΰ Οοτρυε, τό όποιον θα προσφερη πολυτίμους υπηρεσίας είς 

τήν ιστορικήν έρευναν. 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Φ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ 

Τρηγορίου τον Παλαμά Συγγράμματα. 3 Εκδίδονται έπιμελεία Παναγιώτον Κ. 

Χρήστου. Τόμος Α’. Λόγοι αποδεικτικοί. 3 Αντεπιγραφαί. 3Επιστολαί προς 
Βαρλαάμ καί 9 Ακίνδυνον. Υπέρ ήσνχαζόντων. 3Εκδίδουν Β. Β ο 6 γ ί η ε 1 ΐ(, 
Π. Παπαεναγγέλον, I. Μ β μ β η ά ο γ ( (, Π. Χρήστου, Θεσσα¬ 

λονίκη 1962, 8°, σσ. 742 ( Έ 2). Τόμος Β'. Πραγματεΐαι καί Έπιστολαί γραφ είσαι 
κατά τά έτη 1340 - 1346. Προλογίζει Π. Χρήστου, εκδίδουν Γ. Μ αν τ ζ α- 

ρ ίδ η ς, Ν. Μ ατσούκας, Β. Ψευτογκάς, Θεσσαλονίκη 1966, 8 

σσ. 702. 

Είναι περίεργον πώς κατά τά τελευταία έτη, ένώ τόση κίνησις γίνεται περί τόν 
διάλογον μεταξύ τών Εκκλησιών διά την «ένωσιν», είς την όποιαν ασφαλώς έν τών μεγα¬ 

λύτερων έμποδίων θά είναι πάντοτε ή ύπό τής “Ορθοδόξου Εκκλησίας γενομένη δόγμα- 

τικώς δεκτή του άγιου Γρηγορίου άρχιεπ. Θεσσαλονίκης διδασκαλία, παραλλήλως 
τοσαύτη κίνησις γίνεται καί περί τήν μυστικήν καθόλου διδασκαλίαν, Ιδία δέ την ήσυχα- 

στικήν. Είς τών κυριωτέρων μελετητών τοϋ παλαμισμου από τής όρθοδόξου πλευράς 
είναι ό Ρώσος ίερεύς καθηγητής “Ιωάννης Μέγιεντορφ, ένώ τό 1960 ή Εκκλησία τής 
Θεσσαλονίκης έώρταζε πανηγυρικώς τά 600 έτη άπό τής Κοιμήσεως τοϋ Παλαμά. Παρά 
τούς έορτασμούς όμως δεν ήδυνάμεθα νά συζητήσωμεν περί τών θέσεων τοϋ ήσυχασμοΰ 
χωρίς τήν συγκέντρωσιν τών κειμένων πρωτίστως τοϋ Γρηγορίου. Τό έργον τούτου άνέ- 

λαβε διά πλειάδος μαθητών του καί δοκίμων άλλων συνεργατών ό έν Θεσσαλονίκη καθη¬ 

γητής τής Πατρολογίας κ. Παναγιώτης Χρήστου, γνωστός έκ πολλών καί καλών δημο¬ 

σιευμάτων σχετικών μέ τήν έκκλησιαστικήν καθόλου γραμματολογίαν. Καί τό μέν 1962 

ήρχισεν τυπούμενος ό Α' τόμος, τό δέ 1966 ό δεύτερος, οί όποιοι ήδη κυκλοφοροϋνται, 
παρέχοντες τά κείμενα, περί ών οί άνωτέρω τεθέντες τίτλοι τοϋ βιβλίου, έκδιδόμενα 
κριτικώς έπί τή βάσει τών όπαρχόντων κωδίκων, προλογιζόμενα δέ μέ διαφωτιστικάς 
είσαγωγάς τοϋ έπιμελητοΰ τής έκδόσεως. Λεπτομερέστερον ό Α' τόμος παρέχει τά κείμενα 
τών δύο Αποδεικτικών λόγων περί έκπορεύσεως τοϋ 'Αγ. Πνεύματος, τάς Άντεπιγραφάς 
είς έπιγραφάς Βέκκου, τάς έπιστολάς προς Άκίνδυνον καί Βαρλαάμ, Υπέρ τών ίερώς 
ήσυχαζόντων, είτα τούς πίνακας χωρίων (αγίας Γραφής, Πατέρων, λειτουργικών κειμέ¬ 

νων) πραγμάτων, ονομάτων καί τοπωνυμιών καί νεωτέρων συγγραφέων. Τά έν τώ τόμω 
έκδιδόμενα έργα άλλα μέν ήσαν καί έκ παλαιοτέρων έκδόσεων γνωστά, άλλα δέ καί έκ 
προσφατοτέρων (Υπέρ τών ίερ. ήσ. ΜβγεηάοιΤί 1959). Ό Ιδιος ό έκδοτης σημειοΐ ότι 
δέν τώ ήτο πάντοτε προσιτή πάσα ή χει/φος παράδοσις (βλ. σ. 357). 

Ό Β' τόμος περιλαμβάνει έργα γραφέντα κατά τόν έμφύλιον πόλεμον, (1340 - 1346) 

ή πρό τής έκρήξεως αότοϋ, ήτοι: α’) Πραγματείας (περί ένώσεως καί διακρίσεως, ί 
περί θείων ενεργειών καί τής κατ’ αύτάς μεθέξεως, περί θείας καί θεοποιοϋ μεθέξεως, 

ότι οί Βαρλαάμ καί Ακίνδυνος είσιν οί διχοτομοΰντες) καί Διαλέξεις (Θεοφάνους προς 
Θεότιμον, Όρθοδόξου μετά Βαρλααμίτου). Τό κείμενον έκδίδει ό ύφηγητής Γ. Ί. Μαν- 

τζαρίδης. β') Τάς έπιστολάς (14) ών αί πλεΐσται είναι πραγματεΐαι ύπό τύπον 
επιστολών. Τό κείμενον έκδίδει ό Ν. Α. Ματσούκας. γ') Τάς όμολογιακάςπρσ- 

γ μ α τ ε ί α ς (Άγιορειτικός τόμος, έκθεσις δυσσεβημάτων, άναίρεσις γράμματος Καλέκα, 

όμοίως “Ιγνατίου “Αντιόχειας καί έξηγήσεως τόμου ύπό Καλέκα). Τό κείμενον έκδίδει 
ό Β. Στ. Ψευτογκάς. 

Πίνακες, ώς καί οί τοϋ Α' τόμου, κατακλείουν τήν έκδοσιν- Παρατηρεΐται ότι δέν 
περιελήφθησαν οί Συνοδικοί τόμοι 1341 καί 1347, έπίσημα κείμενα τής Όρθοδόξου “Εκ¬ 

κλησίας (σ. 551). 

Τό έργον θά συνεχισθή. Είναι εύχάριστον ότι εις διδάσκαλος κατώρθωσεν είς τόσον 
σύντομον διάστημα ν’ άσκήση έπιτελεΐον όλόκληρον συνεργατών, δυναμένων μέ φιλο¬ 

λογικήν μέθοδον καί έπάρκειαν νά έκδίδουν κείμενα. Ήτο ήδη καιρός, άφοΰ έγνωρίζο- 

μεν τάς άπόψεις τοϋ Βαρλαάμ Καλαβροϋ (Ερΐεΐοίε, έκδοθεΐσαι ύπό τοϋ έν Ρώμη συναδέλ¬ 

φου κ. Ο. 5οΗϊγ0) νά μάθωμεν τί άκριβώς ύπεστήριζε καί ό ήμέτερος. Ή άγνοια δέν είναι 
καλός τροφός ούδενός διαλόγου. Τά έκδοθέντα κείμενα ασφαλώς θά θρέψουν λίαν γονί¬ 

μους συζητήσεις. 
Ν. Β. Τ. 

Η. Κ. Xα σ ι ωτ η. Μακάριος - Θεόδωρος καί Νικηφόρος οί Μελισσηνοί (Μελ.ισσονργοί) 

(16ος - 17ος αί.). Διατριβή έπί διδακτορία. Θεσσαλονίκη 1966, 8°, σσ. 260 + VII 

πίνακες. (Εταιρεία Μακεδονικών Σπονδών, "Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου τοϋ 
Αίμου, άριθ. 91). 

Τό πρώτον μέρος άναφέρεται είς τούς Μακάριον μητροπ. Μονεμβασϊας καί Θεόδω¬ 

ρον Μελισσουργούς, τά γενεαλογικά των, τήν διακρίβωσιν τοϋ έπιθέτου των, τήν πρό τοϋ 
1571 δράσιν των, τήν προετοιμασίαν, έξέλιξιν καί άποτυχίαν τών έπαναστατικών ένερ- 

γειών είς Πελοπόννησον 1517- 1572, τήν φυγήν τών δύο αδελφών είς Ιταλίαν καί τάς 
πρώτας ένεργείας των παρά ταΐς εύρωπαϊκαΐς αύλαΐς (Βενετία, “Αγία “Έδρα, “Ισπανία), τά 
τών σχέσεών των πρός τήν Ελληνικήν αδελφότητα Νεαπόλεως (1573 - 1585), τήν ρω¬ 

μαϊκήν “Εκκλησίαν καί τήν έξακρίβωσιν τοϋ θανάτου των (1582, 1585). 

Τό δεύτερον καί έκτενέστερον μέρος άναφέρεται εις τόν Νικηφόρον Μελισσηνόν - 
Κομνηνόν μαθητήν πρώτον τοϋ ΘοΙΙββίο Ογοοο τής Ρώμης (1593 - 1599), εφημέριον έν 
Νεαπόλει, μεταφέροντα τάς έριδας του έν Κωνσταντινουπόλει, όπου θά έπιτύχη νά 
έκλεγή μητροπολίτης Παροναξίας (14 Μαρτίου 1613 - Φεβρουάριος 1617), δια νά 
έπανέλθη πάλιν είς τήν Νεάπολιν τής “Ιταλίας. Έκεΐθεν έξετάζονται τά κατά τά ταξίδιά 
του είς Γαλλίαν καί “Ισπανίαν, ή έπάνοδος είς Ρώμην, ή οριστική του προσχώρησις είς 
τήν Δυτικήν “Εκκλησίαν, ή έκλογή του ώς έπισκόπου Κρότωνος (28 Ίανουαρίου 1628 

μέχρι 5 Φεβρουάριου 1633). Τό τελευταΐον κεφάλαιον άναφέρεται είς τό φιλολογικόν 
έργον τοϋ άπατεώνος τούτου (έπιγράμματα, στιχουργήματα, έπιστολάς, όμιλίας, διαφό¬ 
ρους πραγματείας). 

Έν έπιμέτρφ «Οί Μελισσηνοί καί τό Χρονικό τοϋ Γ. Σφραντζή» (σσ. 171 -182) 

ό συγγρ. άναφέρεται είς τήν νόθευσιν τοϋ ιστορικού τούτου έργου περί ής πρώτος ώμί- 
λησεν άπό τοϋ 1934 ό άείμν. Τ. Β. Παπαδόπουλος, βελτιοΰνται αί γνώσεις μας περί τών 
πλαστογραφιών τοϋ Μακαρίου (βλ. σ. 173) καί τών γραφέων ους οδτος έχρησιμοποίη- 

σεν, έπεκτείνονται δέ καί αί περί πλαστογραφιών τοϋ Νικηφόρου Μελισσηνοϋ, προστι¬ 

θεμένου καί τρίτου πλαστογράφου, τοϋ άνεψιοΰ των Νικηφόρου Σεβαστού. 

Έν Παραρτήματι δημοσιεύονται έγγραφα. Έπονται βιβλιογραφία καί πίνακες. 

Ή διατριβή είναι μεθοδικώτατα συγκεκροτημένη, καθό συνταχθείσα ύπό τάς όδηγίας 
τοϋ έμπειροτάτου περί τά άνάλογα θέματα καί τήν έποχήν συναδέλφου κ. Μ. Ί. 
Μανούσακα. 

Ν. Β. Τ. 
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ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΝ ΣΥΜΠΟΣΙ0Ν. Χαριστήριον είς τον καθηγητήν Παναγιώτην Κ. Χρήστου, 

(— Σπονδαστήριον Εκκλησιαστικής Γραμματολογίας, άριθ. 6). Θεσσαλονίκη 

1967, 8°, σσ. 552. 

Ή μεγάλη πνευματική δραστηριότης την όποιαν άνάπτυξεν ό συνάδελφος κ. Πανα¬ 

γιώτης Κωνστ. Χρήστου (Ήπειρώτης γεννηθείς 1917, άπό τοϋ 1954 έκτακτος και άπό 
του 1958 τακτικός) καθηγητής τής Εκκλησιαστικής Γραμματολογίας έν τή Θεολογική 
Σχολή Θεσσαλονίκης, άναφερομένη εις τούς Πατέρας τής Εκκλησίας, την ίεράν 
Ύμνογραφίαν τούς μυστικούς τής “Ορθοδοξίας και έξικνουμενους άπό Γρηγορίου τού 
Ναζιανζηνοϋ μέχρι καί τοϋ Μεθοδίου Ανθρακίτου καί των σημερινών διαβαλκανικών 
σχέσεων τής Εκκλησίας μας, καθρέπτης τής όποιας δίδεται είς τά προλεγόμενα τοϋ 
τόμου (σσ. 11 -20), όπου καί ή σχετική βιβλιογραφία, δικαιολογούν τήν έκδοσιν τοϋ 
ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. Ιδού τά περιεχόμενα αύτοϋ: Ίωάννου Καραβι- 

δοπούλου, Τό γνωστικόν κατά Θωμδν Εύαγγέλιον (23 - 67). — Βασιλείου 
Π. Στογιάννου, Ή Χριστολογία τών Επιστολών Ιγνατίου τοϋ καί Θεοφόρου (69- 

110), — Κ. X ρ. Κ α ρ α κ ό λ η, Ή οικουμενική Σύνοδος τής Νίκαιας κατά τον Μέγαν 
Αθανάσιον (111 -119). — Γ. Α. Τ σ α ν ά κ α, Τά έν τή Έκκλησίμ χαρίσματα του “Αγίου 
Πνεύματος κατά τον Μ. Βασίλειον (121 -140). — Χρίστου Ν. Μπούκη, Ή θεο¬ 

λογία κατά τόν Γρηγ. Ναζιανζηνόν (141 -163), — Δ. Γ. Τ σ ά μ η, Διαλεκτικά προ¬ 

βλήματα είς τήν ζωήν καί τήν σκέψιν Γρηγορίου τοϋ Θεολόγου (165 - 190). — Β. Στ. 

Ψευτογκά, Ή γνησιότης τών συγγραμμάτων Μακαρίου τοϋ Αίγυπτίου (121 -214). 

— ΤωάννουΜ. Φουντούλη, Εύχή τής άναφορας τοϋ άγιου Έπκρανίου Κύπρου 
(215-241). — ΡείΟΓ Ό. Θ&γπικ, δί. Αιμμιείίαβ, &ηά εί. 3οΒη Θαεεϊαη οη Ηιιηιεη 
Οεδίΐην, Ηιιηη&η \νί11, αηά Όΐνίηε Ογ&οο (245-258). — Εύαγγέλου Κ. Χρυσόϋ, 

Αί μαρτυρίαι τοϋ Κυρίλλου Σκυθοπολίτου περί τής Ε' Οικουμενικής Συνόδου και τής 
καταδίκης τοϋ Ώριγένους (259 - 273). — Χαριλάου Σ. Τζώγα, Ο Τρισάγιος 
"Υμνος (275 - 287). — Άντωνίου-ΑίμιλίουΝ. Ταχιάου, Τά «Ρωσικά Γράμ¬ 

ματα» είς τόν «Βίον» τοϋ Κωνσταντίνου Κυρίλλου (289 - 310). — Στεργίου Ν. Σάκ- 

κ ο υ, Ή έν Κωνσταντινουπόλει Σύνοδος τοϋ 1170 (311 - 352). — Γεωργίου I. Μαν- 

τζαρίδου, 'Η μίμησις τοϋ Χριστοϋ κατά Γρηγόριον τόν Παλαμαν (353 - 388).— 

Νικολάου Α. Ματσούκα, 'Η θέσις τής πατερικής διδασκαλίας εις τά συμβο¬ 

λικά βιβλία τών Λουθηρανών (389 - 419). — Γεωργίου Α. Στογιόγλου,^ Περί 
τής έν Σαλαμϊνι ίερας μονής τής Φανερωμένης. Ανέκδοτα σιγίλλια καί λοιπά περί αύτής 
Εγγραφα (421 - 462). —Νικ. Γρ. Ζαχαροπούλου, Ό άγιος Νικόδημος ό άγιο- 

ρείτης ώς διδάσκαλος πνευματικής ζωής (463 - 486) κλπ. κλπ. 
'Ως φαίνεται έκ τών παρατεθέντων τίτλων πολλαί έργασίαι προέρχονται άπό γνω¬ 

στούς ήδη δοκίμους μελετητάς και άναφέρονται είς σπουδαία φιλολογικά, ίστορικά, 

ύμνογραφικά, θεολογικά κ.ά. θέματα. 
Εύχόμεθα είς τόν συνάδελφον κ. Χρήστου καί περαιτέροι εύδοκίμησιν είς τόν άγρόν 

τής Επιστήμης, άφοϋ μάλιστα έν Έλλάδι τό παράδειγμα διδασκάλου δημιουργοϋντος Σχο¬ 

λήν είναι καί σπάνιον καί επίφθονον ! Είς πολλά καί γόνιμα Ετη. 
Ν. Β. I. 

Ζαχαρία Ν. Τα ιρ παν λ ή, Τό κληροδότημα τον καρδιναλίου Βησσαρίωνος γιά 

τους φιλενωτικονς τής Βενετοκρατουμένης Κρήτης (14ος-17ος αί). Διατριβή 
επί διδακτορία. Θεσσαλονίκη 1967, σσ. 381. [ =Επιστημονική ΈπετηρΙς Φιλο¬ 

σοφικής Σχολ.ής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Παραρτημα άριθ. 12]· 

Ό καθηγητής τής Μεσαιωνικής Ιστορίας έν τή Φιλ. Σχολή Θεσσαλονίκης καί αγα¬ 

πητός συνάδελφος κ. Μ. Τ Μανούσακας, παρασχολοόμενος μέ τήν Εκκλησιαστικήν 
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Ιστορίαν τής Κρήτης, διά τήν διαφώτισιν τής οποίας Εργάζομαι άπό τινων δεκαετιών 
(1932 κέξ.), ύπέδειξε τό θέμα είς τόν τότε βοηθόν του καί συγγραφέα τής όγκώδους ταύ- 

της διατριβής, προφανώς παραχωρήσας αυτώ και τό βιβλιογραφικόν ύλικόν (τό όποιον 
ό νεαρός διδάκτωρ δεν θά ήτο ευκολον νά συγκεντρώση έν τώ άμα). Ό συγγρ. είναι φι- 

λέρευνος καί Εργατικός καί έπηύξησε τά Εγνωσμένα. ’Αλλ’ άμφιβάλλω άν άπό τής σκο¬ 

πιάς αύτής δύναται νά θεωρηθή ασφαλώς ή Ιστορία τής Εκκλησίας τής Κρήτης έπί Ενε¬ 

τοκρατίας, ή όποια παρουσιάζει δυσεπίλυτα προβλήματα. “Αναμένομεν τί θά πράξη ό 
κ. Τσιρπανλής μετά τήν αύτονόμησίν του άπό τόν καθηγητήν του καί δοκιμώτατον κρη- 

τολόγον κ. Μανούσακαν. Γνωρίζω ότι έχει ήδη δημοσιεύσει καί άλλας τινάς Ερευνητι¬ 

κός πραγματείας, άλλα δεν πιστεύω ότι είναι εις θέσιν νά δημοσιεύση καταλλήλως παν 
ό,τι ήδη έχει σπεύσει ν’ άναγγείλη, ώς Επικείμενης δημοσιεύσεως ύπόθεσιν! 

Ν. Β. Τ. . 

Εμμανουήλ Καρπαθίου, μητροπολίτου Μεσημβρίας (άπό Κώον), Εκκλη¬ 

σία Κώ Δωδεκάνησου. Τόμος πρώτος, βιβλίον πρώτον, *Αθήναν 1968, 8°, σσ. 564. 

Ό ακάματος γηραιός ιεράρχης Εμμανουήλ Καρπάθιος, γνωστός άπό πολλών Ετών 
έκ πολλών θεολογικών καί ίστορικοφιλολογικών του δημοσιεύσεων, πρώτος δέ άρχιερεύς 
Κώου μετά τήν άπελευθέρωσιν τής Δωδεκάνησου, ήρχισε δημοσιεύων τήν ιστορίαν τής 
Εκκλησίας τής μικράς νήσου τών Ν. Σποραδών άπό τών άπωτάτων χρόνων μέχρι σή¬ 

μερον, έν οψει τής βιβλιογραφίας καί δή τών κωδίκων τής μητροπόλεως, τηρούμενων 
έπιμελώς κατά τήν τουρκοκρατίαν, έφ’ ών καί δημοσιεύει πλήθος Εγγράφων (πολλά 
έχουν καί νομικήν άξίαν καί διαφιοτίζουν τά τής λειτουργίας τής Εκεί Ελληνικής Κοι- 
νότητος). Τό κυριώτερον αποτέλεσμα τής έρεύνης είναι ή άναθεώρησις τοϋ καταλόγου 
τών γνωστών αρχιερέων Κώου (ό προηγούμενος ώφείλετο εις τόν Σάρδεων Γερμανόν), 

μέ τήν έπακρίβωσιν πολλών λεπτομερειών καί έπανόρθωσιν τών άνακριβειών. 

Δυστυχώς τό δηκτικόν πνεύμα τοϋ συγγραφέως καί ή άνάμειξις κρίσεων διά σύγ¬ 

χρονα του πρόσωπα (ούχί «μετόχων τοϋ γνωστοΰ οάϊυηι ί1ΐ6ο1ο§ϊοιΐΓη), καθιστά πολλάκις 
τό βιβλίον Εριστικόν, πράγμα άνάρμοστον καί δι’ έκκλ. ιστορίαν καί δι’ έργον ανώτερου 
κλη ρικοϋ. 

Ν. Β. Τ. 

9Αρχιεπισκόπου Κύπρον Μακαρίου Γ', Κύπρος ή άγια Νήσος, 5Αθήναν, 8°, σσ. 52 

(Πόνημα Ενγνωμον είς Β. Βέλλαν). 

Μετά μικρόν πρόλογον καταλογογραφοϋνται άλφαβητικώς 239 άγιοι Κύπριοι όλων 
τών αιώνων, παρεχόμενων συντόμων περί αύτών πληροφοριών. Έπεται βιβλιογραφία 
τής Κυπριακής αγιολογίας, άπό τήν όποιαν άναζητεϊται τό άρθρον τοϋ τότε μαθητοϋ μου 
καί ίεροδιακόνου Χρυσοστόμου Κυκκώτη, Κύπριοι άγιοι έπί τουρκοκρατίας 
ΔΙΕΕ ΙΑ', 1956, σσ. 277 - 289. 

Ν. Β. Τ. 

Οι ο ν § ΐ ο ΕεάαΙΐο, δίυιοηε Λΐινπιαηο πιοηαεο άί Εΐιιάϊο ανβϊνβδοονο Εαίίηο 
άν Τεύβ, εβεοίο XIV. Βτβεοία 1968, 8°, σσ. 159. 

Ό γνωστός μελετητής τοϋ Μαξίμου Μαργουνίου καί άλλιον θεμάτων τής Φραγκο¬ 

κρατίας πατήρ Γεώργιος Ρεάαΐίο έξέδωκε τό ώς άνω βιβλίον άναφερόμενον εις τόν έκ 
πατρός μωαμεθανού Κρήτα Στουδίτην μοναχόν Σίμωνα Άτουμάνον (μεθ’ ου άλληλο- 
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γραφεί ό Δ. Κυδώνης), έκλεγέντα την 23 -6- 1348 έπίσκοπον Ίέρακος έν Καλαβρία και 
είτα μετατεθέντα εις Θήβας τής Βοιωτίας (1366- 83), συνεξετάζων και τά κατά την ύπδ 
τούς Καταλανούς πόλιν καί μητρόπολιν ταύτην (έν σ. 119 Κατάλογος των άρχιερέων 
Θηβών 1204 -1405). Τό βιβλίον έχει έν παραρτήματι και έγγραφα σχετικά και τάς έπι- 

στολάς τού Άτουμάνου τούτου. 
Παραλλήλως ό έμός υφηγητής κ. Άθ. Δ. Κομίνης έδημοσίευσεν έν τή νεοφανεΐ 

Έπετηρίδι Στερεοελλαδικών Μελετών Α', 1968, σσ. 87-100 Ανέκδοτον έπισκοπικόν 
Κατάλογον Θηβών, όπου καί περί τού Σίμωνος τούτου (πρβλ. άρ. ΙΟαβ, 11 σσ. 92-93). 

Ουδέτερος τών δύο μελετητών έγνώριζε κατά τήν δημοσίευσιν τήν έργασίαν τοΰ άλλου. 

Τό έν σσ. 123 -124 έπίγραμμα είς Ίωάννην Καντακουζηνόν πρέπει νά έπανεκδοθή, 
λυόμενων ποικίλων άποριών περί τήν γλώσσαν καί τό μέτρον του. Η έκ τού κό)δ. Μπτο. 

8Γ. 151 (393) ψ. 208 δημοσίευσις δεν αρκεί. 

Λέανδρου Βρανονση, * Ιστορικά καί τοπογραφικά τοΰ μεσαιωνικόν Κάστρου τών 

Ίωαννίνων. Άθήναι 1968, 8°, σσ. 88 + πιν. 

Άντικείμενον τής πραγματείας είναι τό μεσαιωνικόν κάστρον τών Ίωαννίνων, τού 
όποιου σήμερον έλάχιστα μόνον ίχνη διακρίνονται ένιαχοϋ, διότι τό έπεκάλυψαν τά 
κτίσματα τής τουρκοκρατίας καί κυρίως τό όγκώδες φρούριον τοΰ Αλή πασά (άνεγερθέν 
περί τό 1815). Τήν παντελή έξαφάνισιν τών προ τής τουρκικής κατακτήσεως (1430) μνη¬ 

μείων καί τήν έλλειψιν αρχαιολογικών ευρημάτων εσκέφθη ν άναπληρώση ό συγγραφευς 
συλλέγων τάς σχετικάς πληροφορίας Ιστορικών καί άλλων πηγών, έκδεδομένων καί 

ανεκδότων. 
Συστηματική διαπραγμάτευσις τοΰ θέματος (τή βοηθεία παραστατικών χαρτών, 

σχεδιαγραμμάτων, παλαιών χαλκογραφιών καί άλλων εικόνων, άκόμη δε καί άεροφω- 

τογραφιών) κατατοπίζει τον άναγνώστην έπί τής μορφολογίας τοΰ έδάφους (τό όποιον 
είσχωροΟν εϊς τήν λίμνην άποτελεΐ φυσικώς όχυράν χερσόνησον), έπειτα δέ έπισημαί- 
νονται αί δύο βραχώδεις άκροπόλεις, έκ τών όποιων τήν σχετικώς χθαμαλωτέραν, άλλ’ 

έπαρκή 8Γ ένα στοιχειώδη οίκισμόν, ό συγγραφευς θεωρεί ώς άρχικόν πυρήνα τοΰ κά¬ 

στρου καί τής μετέπειτα πόλεως τών Ίωαννίνων. 
“Ακολούθως ό συγγραφευς συγκεντρώνει καί παραθέτει μαρτυρίας έκ βυζαντινών 

Ιστορικών κειμένων καί έξ άλλων πηγών, τάς οποίας αναλύει καί σχολιάζει έν σχέσει 
πρός τήν τοπογραφίαν, τήν όχύρωσιν καί τήν άνάπτυξιν τής πόλεως τών Ιωαννίνων. 

Χρησιμοποιεί πρός τούτο τόν Προκόπιον (σ. 10), τήν Ανναν Κομνηνήν (σ. 11), τά γνω¬ 

στά αύτοκρατορικά έγγραφα τοΰ Βασιλείου Β' Βουλγαροκτόνου υπέρ τής Αρχιεπισκο¬ 

πής Άχρίδος (σ. 12), «διάγνωσιν» Ίωάννου τοΰ Άποκαύκου (τοΰ έτους 1227), είς ήν 
πολύτιμοι ειδήσεις περί έπανεποικισμοΰ καί νέας όχυρώσεως τών Ίωαννίνων εύθύς μετά 
τό 1204 (σ. 13), τά γνωστά χρυσόβουλλα τοΰ Ανδρονίκου Β' Παλαιολόγου (1319 καί 
1321) ύπέρ τής μητροπόλεως τών Ίωαννίνων (σ. 14-15), είτα δέ τό Χρονικόν τών Ίωαν¬ 

νίνων (προσγραφόμενον άλλοτε εις Κομνηνόν καί Πρόκλον, ονόματα προκύψαντα έξ 
άπλής παραναγνώσεως, ώς ό αύτός Λ. Βρανούσης είς παλαιοτέραν έργασίαν του άπέδει- 

ξεν). Έπί τή βάσει του Χρονικού τούτου, έξιστοροΰντος γεγονότα τοΰ β' ήμίσεος τοΰ 
ΙΔ' αίώνος, ό συγγραφευς προβαίνει (σ. 16 έξ.) εις σειράν τοπογραφικών προσδιορισμών, 

διά τών όποιων άναπαριστμ έν πολλοΐς τό μεσαιωνικόν κάστρον τών Ίωαννίνων, τάς 
δύο άκροπόλεις καί τά κυριώτερα τών έν αόταϊς κτισμάτων. Επικούρούμενος καί άπό τό 
έμμετρον Χρονικόν τών Τόκκων (τοΰ όποιου αποσπάσματα μόνον έχει παρουσιάσει ό 
παρασκευάζουν τήν έκδοσίν του συνάδελφος κ. Ο. 8οΜγ0), καθώς καί από μίαν ενθύμησιν 
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τοΰ έτους 1402, ό συγγραφευς προσδιορίζει ποιος ήτο ό μνημονευόμενος είς τάς πηγάς 
«γούλας» τοΰ κάστρου (εσωτερικόν φρούριον, ογκώδης πύργος, κυβερνεϊον καί κατοι¬ 

κία τών δεσποτών), ποΰ έκειτο ό έντός τοΰ κάστρου μητροπολιτικός ναός κ.π.ά. Πηγαί 
παροραθεϊσαι ή παρερμηνευθεΐσαι, κτητορικά σημειώματα κωδίκων, αύτοκρατορικά χρυ¬ 

σόβουλλα, πατριαρχικά σιγίλλια, έπίσημα γράμματα δεσποτών, χρονογραφικά κείμενα, 

ανέκδοτοι ένθυμήσεις κτλ. άντιπαρατίθενται καί σχολιάζονται, διά νά άρθοϋν αί φαι¬ 

νομενικά! άντιφάσεις των, αί όποΐαι εΐχον περιαγάγει είς αδιέξοδον τήν τοπικήν ιστοριο¬ 

γραφίαν, έν σχέσει πρός τόν μητροπολιτικόν καί τούς άλλους ναούς τής έποχής τοΰ 
Δεσποτάτου, τάς μετά τήν τουρκικήν κατάκτησιν τύχας των κλπ. (σ. 27 - 38). Έπί τή 
βάσει άνεκδότων επίσης ενθυμήσεων προσδιορίζονται τά τής έξώσεως τών χριστιανών 
άπό τό κάστρον (σ. 38 - 39) καί έν συνεχεία έκδίδεται διά πρώτην φοράν παλαιά άναγρα- 

φή τών μέχρι τής έξεγέρσεως τοΰ Σκυλοσόφου (1611) σωζομένων έντός τοΰ κάστρου 
δεκάδων εκκλησιών καί μονών, αΐ όποΐαι μετά ταΰτα παντελώς έξηφανίσθησαν (σ. 39 - 46). 

Προχωρών περαιτέρω ό συγγραφεύς συνάγει καί προσκομίζει μαρτυρίας καί ενδεί¬ 

ξεις περί άλλων κτισμάτων τοΰ μεσαιωνικοΰ κάστρου, περί τάφων, έπιτυμβίων έπιγρα- 

φών κλπ. (σ. 46 - 49). Έκδίδεται, χρονολογείται καί σχολιάζεται (σ. 49 - 63) Ιστορική 
άφήγησις περί χριστιανικών ναών, κωδωνοστασίων, έπισήμων τάφων κλπ. άποκαλυφθέν- 

των κατά τάς έν έτει 1795 γενομένας έντός τοΰ κάστρου έκσκαφάς, κείμενον λίαν ένδια- 

φέρον, όπερ παρέμεινεν άνεκμετάλλευτον μέχρι τουδε, διασφζον δέ καί τήν έπί τής 
λάρνακος τοΰ δεσπότου Θωμά (ΐ 1384) έπιγραφήν. 

^Αλλη έπιγραφή, σφζομένη σήμερον είς τρία ασύνδετα μεταξύ των τεμάχια καί 
ανέκδοτος, δημοσιεύεται υπό τοΰ συγγραφέως μέ έξονυχιστικόν ύπομνηματισμόν, έπί τή 
βάσει δέ έμμεσων ύπαινιγμών τοΰ συντάξαντος τό Χρονικόν τοΰ ΙΔ' αίώνος καί άλλων 
ένδείξεων, τά πενιχρά λείψανα ολίγων καί άσυνδέτων λέξεων άποκαθίστανται είς δύο 
δωδεκασυλλάβους στίχους. Κατά τάς μέχρι τοΰδε έπιχειρηθείσας άναγνώσεις τής έπι¬ 

γραφή ς, άνεζητεϊτο ήγεμών ή ιεράρχης φέρων τόν (ανύπαρκτον) τίτλον «Ηπείρου πάσης 
καί Άλβανιτ[ίας]»! Ό Λ. Βρανούσης πειστικώς καταδεικνύει ότι είς τήν έπιγραφήν (προ- 

ερχομένην άπό τόν μητροπολιτικόν ναόν τού μεσαιωνικού κάστρου) μνημονεύεται ό 
δεσπότης τών Ίωαννίνων Θωμάς, «ό και ,Αλβανιτ[κτόνος επικλ]ηθείς»! (σ.64 - 70). 

Άλλας έπιγραφάς μέ όνόματα δεσποτών, σωζομένας άλλοτε έπί τών τειχών, ανευ¬ 

ρίσκει ό συγγραφεύς είς μεταγενεστέρας πηγάς, ώς ό γεωγράφος Μελέτιος, ό Ναζιανζοΰ 
“Ιγνάτιος κ.ά. (σ. 70 - 73). 

Είς όλα σχεδόν τά έπί μέρους κεφάλαια τής πραγματείας, έκτος τών άλλων έξονυ- 

χιστικών ύπομνηματισμών, συνάγονται καί ένδιαφέροντα ιστορικά συμπεράσματα. Είναι 
δύσκολον νά συνοψίση κανείς πόσα νέα πράγματα προσκομίζονται, πόσα έπισημαίνον- 

ται, έπανορθοΰνται, έπανατοποθετοϋνται, ερμηνεύονται καί άποκαθίστανται ίστορικώς. 

Άπό τής πλευράς ταύτης σημαντικώταται είναι αί τελευταΐαι σελίδες τής πραγμα¬ 

τείας, όπου άνασκευάζονται ίστορικαί πλάναι καί έξαίρεται ό ιστορικός ρόλος τοΰ κά¬ 

στρου καί τοΰ δεσποτάτου τών Ίωαννίνων (σ. 75 - 83). Έπί τή βάσει τών πηγών (έν αϊς 
καί ανέκδοτοι χρονογραφικαί άναγραφαί άπό χειρόγραφον τής “Οξφόρδης - σ. 78 - 79), 

άποδεικνύεται ό συνεχής βίος τοΰ δεσποτάτου καί ή διαδοχική (χωρίς κενά ένδιαμέσως) 

σειρά τών δεσποτών μέχρι τής ύποταγής τών Ίωαννίνων είς τούς Τούρκους (1430). Ουτω 
καταρρίπτονται αί αυθαίρετοι εΐκασίαι τοΰ Ηορί (άβασανίστως έπαναλαμβανόμεναι μέ¬ 

χρι σήμερον ύπό ήμετέρων καί ξένων), ότι δήθεν τό κάστρον καί τό δεσποτάτον τών 
Ίωαννίνων εΐχον περιέλθει, έπί σειράν έτών, είς χεΐρας Αλβανών φυλάρχων. Έκ τούτου 
συνάγεται ότι συμπαγής καί συνεχής “Αλβανική επικράτεια έξικνουμένη μέχρι Άμβρα- 

κικοΰ ή καί μέχρι Ναυπάκτου (ώς αυτή έμφανίζεται είς προπαγανδιστικούς χάρτας, 

άλλά καί είς σοβαρά ιστορικά συγγράμματα) ουδέποτε ύπήρξεν! Άντιθέτως, άποδεικνύε- 
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ται ότι τό κάστρον τών Τωαννίνων, εις τό όποιον ό πρώτος Μιχαήλ τής Ηπείρου εΐχεν 
έγκαταστήσει, ευθύς μετά τό 1204, μίαν ίσχυράν βυζαντινήν όριστοκρατίαν, άπετέλεσε 
τον άνθεκτικώτερον πυρήνα τού Δεσποτάτου, κυματοθραύστην εις τήν Αλβανικήν πλημ¬ 

μυρίδα. Καταλήγων ό συγγραφεύς όρθώς υπογραμμίζει ότι, άν δέν υπήρχε τό κάστρον 
και τό δεσποτάτον τών Ίωαννίνών — τό όποιον συνεκράτει τούς από βορρά κατερχομέ- 
νους ή τούς άπέκοπτεν από τά ορμητήριά των και τούς ήνάγκαζε νά διασκορπισθουν 
προς νότον - διαφορετική θά ήτο ή τύχη καί ή έθνολογική σύνθεσις τής σημερινής 

Ηπείρου. 
Ή μελέτη, ώς όλαι αί έργασίαι τού κ Βρ., είναι πλουσίως και πειστικώτατα τεκμη¬ 

ριωμένη καί έκ τής ανωτέρω άναλύσεως αυτής καταφαίνεται ό εθνικός χαρακτήρ τών 

νέων θέσεων τάς οποίας ύποστηρίζει. 
Ν. Β. Τ. 

Τάσου Άθ. Γ ρ ιτ σ ο π ο ν λ ο ν, Ί1 κατά Κννουρίαν μονή τής Λονκοϋς, ’Λθήναι 
1968. Άνάτνπον από τά «Πελοποννησιακά», τόμ. (1968), σσ. 129 - 190. 

Ή μελέτη είναι αρχαιολογική καί ιστορική. Μετά βραχεΐαν εισαγωγήν, δίδεται 
ή άρχιτεκτονική τοΰ καθολικού τής μονής τού Σωτήρος Χριστού, έπιλεγομένης Λουκοΰς, 

μεθ’ δ σύνοψις τών γνωμών περί τής έπωνυμίας τής μονής (κατά τον σ. πιθανώς έχει σχέσιν 
πρός τό λατιν Ειιαιο, έκ τής ύπάρςεως κατά χώραν δρυμού εις τήν προύπάρχουσαν και 
όρχαιολογικώς μαρτυρουμένην έπαυλιν Ήρώδου τού Αττικού). Μακρός άκολούθως 
λόγος γίνεται περί τών τοιχογραφιών, μετά παρατηρήσεων επί τού έργου άγνωστου ζω¬ 

γράφου τού ΙΖ' αίώνος, συνοδευομένων διά πλούσιας είκονογραφήσεως. Ο σ. κατα¬ 

λήγει εις τήν διαπίστωσιν ότι «ό άγιογράφος ρίπτει τό βάρος τής προτιμήσεώς του είς 
τον διάκοσμον καί τά όλως δευτερεύοντα στοιχεία τής είκόνος, άναδεικνυόμενος λεπτο¬ 

λόγος διακοσμητής καί λαϊκών τρόπων αφηγητής, μέχρι τών τελευταίων λεπτομερειών 
τού έξωτερικοΰ πλαισίου τής εικονογραφίας, άποβλέψας εις μίαν έκάστην εικόνα χωριστά 

καί εις τό σύνοδον αύτδ>ν», ^ ' · 
Έκ τής Νομικής Συναγωγής Δοσιθέου τοΰ Ιεροσολύμων και τοΰ άρχειού τής μονής 

έκδίδονται έγγραφα πατριαρχικά καί δικαιοπρακτικά, καθώς καϊ έκθέσεις περί τίίς έν 
γένει δράσεως τϋς μονής καί δή τής συμμετοχής της είς τόν Αγώνα τής έλευθερίας μετά 
σχετικών Υπομνημάτων. Ό συγγρ. προσθέτει μιάν άκδμη σημαντικήν συμβολήν είς τήν 

Ελληνικήν μοναστηριολογίαν. 
Ν. ΰ. 

Τταναυ,χ βΐ Μέιηοίτβε (ΟβηΐΓβ άβ ΒβοϊιβτοΗβ άΊιίεΐοίΐ'β βΐ οινιΐΐδαίιοη ύμζαηΐιηβδ), 
τόμοι Ά, Β' και Γ', Ραήδ, Χ>ε Βοοοατά, 1966, 1967 και 1968, σσ. 464, 576 

καI 458. 

Τό υπό τήν διεύθυνσιν τού καθηγητού Ρ&υΐ ΤοίϊΐοΓίε δραστηρίως έργαζόμενον Κέν- 

τοον Βυζαντινών Ερευνών τών Παρισίων ήρχισεν έκδίδον άπό τού 1965 πολυσέλιδον 
τόαον ύπό τόν τίτλον : Τκηκωχ εί ΜέιηοΪΓεδ. Ώς γράφεται είς τόν πρόλογον του πρώτου 
τόμου δέν πρόκειται διά νέαν Επετηρίδα (Κενυε), άλλα διά Συλλογήν (Κεευειΐ) εργασιών, 

καρπών όμαδικής έρεύνης τών συνεργατών τού Κέντρου ή έργασιών, αί όποΐαι ανεκοι- 
νώθησαν καί έτυχον έπεξεργασίας καί συζητήσεως είς ειδικά φροντιστήρια αυτού. 

Έκαστος τόμος περιέχει μίαν βασικήν έργασίαν (ιηέπιοίΓ©), παρουσιασιν της προ¬ 

όδου ή όποια συνετελέσθη μέχρι σήμερον έπί θεμάτων ή προβλημάτων τού κλάδου τών 
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Βυζαντινών Σπουδών, χωρίς νά έξαντλή τήν έπί τούτων έρευναν, (άοεεΐεΓε), καί όλιγώτε- 
ρον έκτεταμένας έργασίας (έίιιάεε εί άοεαπτεπίδ). 

Επειδή δέν πρόκειται περί Έπετηρίδος, ό τόμος δέν έκδίδεται ύποχρεωτικώς κατ’ 

έτος καί δέν περιλαμβάνει βιβλιοκρισίας ούτε βιβλιογραφίαν. Άπό τού δευτέρου όμως 
τόμου προστίθεται δελτίον περιλαμβάνον έν περιλήψει τας έργασίας Σλάβων έπιστημό- 

νων έπί ώρισμένου κατά τόμον τομέως τών Βυζαντινών Σπουδών. Τούτο προσφέρει πολυ¬ 

τίμους ύπηρεσίας εις όσους έκ τών Βυζαντινολόγων δέν γνοιρίζουν σλαβικός γλώσσας. 

Ό τόμος Α' περιέχει ώς κυρίαν έργασίαν τήν έμπεριστατωμένην μελέτην τής Έλ- 

ληνίδος διαδόχου τοΰ καθηγητού Ρειιΐ Βετηβείε είς τήν Σορβόννην, κυρίας Ελένης 
Αήηνείΐετ, ύπό τόν τίτλον : ΕΊιίείοΐΐ'ε εί Ια §έο§Γ&ρίαίε άε 1& Γέ§ΐοη όε δηιγηιε εηίεε Ιεε 
άευχ οεεαραίιοηδ ίυΓηιιεε (1081 -1317) ραΓίΐεαΙΐέΓεηιεηί αν XIII6 είέοίε (σσ. 1 -204). Ή 
συγγραφεύς άρχίζει με γενικά τινα περί τής σπουδαιότητος τής περιοχής Σμύρνης κατά 
τήν κρίσιμον έκείνην περίοδον τής ιστορίας τοΰ μέσου Ελληνισμού, περί τών σπουδαιο- 

τέρων γεγονότων, τά όποια συνέβησαν είς τήν έν λόγφ περιοχήν πρό καί μετά τό 1204, 

περί τών έκ τών πηγών δημιουργουμένων προβλημάτοιν, περί τών όρίων τής περιοχής 
καί τής έθνολογικής συστάσεως τών κατοίκων. Εις τό πρώτον μέρος όμιλεΐ περί τών 
άστικών καί γεωργικών οικισμών (πόλεων, χωρίων, ένοριών). Είς τό δεύτερον μέρος περί 
τής εκκλησιαστικής διοικήσεως καί είς τό τρίτον περί τής πολιτικής καί στρατιωτικής 
διοικήσεως τής περιοχής. Είς παράρτημα παραθέτει κατάλογον τών μετά τήν ΐδρυσιν 
τής αύτοκρατορίας τής Νίκαιας έγκατασταθεισών εις τήν περιοχήν Σμύρνης οικογε¬ 

νειών. Χάρτης τής περιοχής καί δύο πίνακες, όνομάτων καί πραγμάτων καί ελληνικών 
όρων, συμπληροΰν τήν έργασίαν, ή όποια αποτελεί σημαντικήν συμβολήν είς τήν ιστο¬ 

ρικήν γεωγραφίαν τής Ανατολικής Ρωμαϊκής Αύτοκρατορίας. Ευχής έργον θά ήτο νά 
έπιχειρηθοϋν ανάλογοι έρευναι καί δΤ άλλας περιοχάς τού Βυζαντίου. 

Ακολουθούν δύο όοδδίοΓδ. 

Ιναη Θυΐέεν, Εα εύι-οηίηυε όγζαηίΐηε άε Γ&η 811 (σσ. 205 - 254). Ό Βούλγαρος βυ- 

ζαντινολόγος έπανεκδίδει τό ύπό τού ίδιου έκδοθέν έπί τή βάσει τοΰ κώδικος ν3ίίεαηα$ 

§ι\ 2014 (ιγ' αί.) τό 1936 χρονικόν τής άτυχούς έκστρατείας τού αύτοκράτορος Νικηφόρου 
κατά τοΰ Κρούμου (811). Ή πρώτη έκδοσις συνωδεύετο άπό βουλγαρικήν μετάφρασιν, 

ύπόμνημα καί γαλλικήν περίληψιν. Ή νέα ιστορική πηγή τού 9ου αίώνος προεκάλεσε τό 
διαφέρον τών βυζαντινολόγων καί πολλοί ήσχολήθησαν μέ αύτήν V. Βεέενίϊεν, Ργ. 

ΟόΙ§εΓ, Η. Οτε^οίΓε, Ε. Τοπιίό, Ο. Μοπινεδίΐί, Ρ. Οιαπιηΐδ, τών όποίων αί άπόψεις 
περιέχονται είς τό έν λόγω όοεδίετ. Ό Η. Ογ6§οϊγ6 μετέφρασε τό χρονικόν είς τήν γαλ¬ 

λικήν. Ή παρούσα έκδοσις συνοδεύεται άπό γαλλικήν μετάφρασιν, όλίγον διάφορον 
τής τοΰ Ο^οΐτε, καί ύπόμνημα, όπου ό συγγραφεύς προσπαθεί νά έξακριβώση τάς ύπό 
τού χρονικού παρεχομένας πληροφορίας συγκρίνων αύτάς πρός τάς παραδιδομένας ύπό 
άλλων συγχρόνων χρονικογράφων (δεπρίοτ ΙπαεΠιΐδ, Θεοφάνης). Καταλήγων ό ϋιήόεν 
λέγει ότι ό συγγραφεύς τού χρονικού ήτο σύγχρονος τών γεγονότων καί καλώς πληροφο- 

ρημένος- παραμένουν όμως άλυτα τά προβλήματα : ποια ή σχέσις τοΰ χρονικού πρός τόν 
δοτίρίοΓ ΙηοεΠιΐδ; άποτελεΐ τούτο τήν Συνέχειαν τής χρονογραφίας τοΰ Μαλάλα, ώς 
ύπέθεσεν ό Η. θΓέ§οΪΓε ; 

Είς τό έτερον τών άοεείεΓδ ό καθηγητής Ρ. ΕεπιειΊε μετά άπό τήν κριτικήν άνάλυσιν 
τών πηγών έκθέτει τά τού βίου, τής πολιτείας καί τής άνταρσίας τού ΤΚοηιαε 1ε δίανε 
(σσ. 255 - 297). Τήν έπιδοκιμασίαν αύτοΰ ύπό τών κατοίκων τών ανατολικών έπαρχιών 
τής αύτοκρατορίας ό συγγρ. διστάζει νά άποδώση είς τήν είκονοφιλίαν τού Θωμά ή είς 
τάς σχέσεις του μέ τούς Άραβας ή είς τήν ύπάρχουσαν άντιπάθειαν τών έπαρχιών πρός τήν 
πρωτεύουσαν δι’ οίκονομικοκοινωνικούς λόγους- άποδίδει μάλλον είς τήν συμπάθειαν 
τοΰ πλήθους πρός τόν φονευθέντα αύτοκράτορα Λέοντα Ε', τόν Αρμένιον, τού όποιου ό 
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Θωμάς ό Σλάβος ή το φίλος, και είς άντιπάθειαν προς τόν φονέα καί σφετεριστήν τοΰ θρό¬ 

νου Μιχαήλ Β\ ό όποιος τελικώς έπικρατεΐ, διότι έστέφθη εις Κωνσταντινούπολιν. 

Ακολουθούν έξ μικροτέρας έκτάσεως μελέται. Ό Γ ΟουϊΠαΓά έξετάζει, Τ’ΙιέΓέδΐε 
άεηε Γειτιρίτε ΐ>γζ»η1ΐη άεδ οπβίηεδ αη XII6 εΐέοΐβ (σσ. 299 - 324). Τήν σύντομον ιστορίαν 
τών αίρέσεων είς τό Βυζάντιον ό συγγρ. διαιρεί εις τρία μέρη' α) ή αιρετική κληρονο¬ 

μιά τής χριστιανικής αυτοκρατορίας, β') ή σύγχυσις τής περιόδου τής εΐκονομαχίας και 

γ') ό βουλγαρικός βογομιλισμός. 
Ό Νικόλαος Σβορώνος έκδίδει επί τή βάσει τοϋ κωδικός Ματοΐαπυε §γ. 173 κεί¬ 

μενον, τό όποιον αφορά 1*8 ρπνίΐέβεδ άε ΙΈβΗδ© ε Γεροηαε άεδ Οοπιπιέηεε : υη η*οηί 
ΐηέάίΐ’άε Μεηιιεί 16Γ Οοιτιηέηε. Τό κείμενον συνοδεύουν γαλλική μετάφρασις καί έκτενή 

σχόλια (σσ. 325 - 383). _ 
Ό Οιατίεδ Αδίπιο έπί τή βάσει τεσσάρων κωδίκων (Ρ&πε βΐ*. 3048, δεοπ&Ι. Υ -1-4, 

Ρ&ΓΪδ. διιρρί. §γ. 472 καί 37) άποκαθίστα Τα ΐΓαάίΐίοη ιτιαπυδοπίε άεδ οεανυεδ οταίοΐτεε 

ρΓοίαηεδ ά& ΤΙιέοάοΓδ II Γ&δε&πδ (σσ. 393 - 404). 
Ό ϋανΜ Ιαοοβγ παρουσιάζει, 11η αδρεοί άε Ια Πδοαίΐίέ νέηίΐϊεηηε άαηε 1ε Ρέίοροη- 

ηβδβ αυ XIV6 εί XV6 δΐέεΐεδ : 1ε «ζοναΐΐευπι» (σσ. 405 ,-420). Κατά τόν συγγρ. τό «ζοναίϊ- 

ουιη» προέρχεται άπό τό βυζαντινόν ζευγαρατίκιον προσηρμοσμένον είς τάς φορολογι¬ 

κός άνάγκας των Ενετών. 
Παρά τήν έκδοσιν τοϋ Ψευδοκωδινοϋ (Παρίσιοι 1966) ό .Ιεεη νετρεαυχ κατέλιπεν 

ήρβρον υπό τόν τίτλον: I ΙΐώιτίΓΟίτίο «I ρΓΟϊέΕηοετ χοιιϊ 1κ ΡιιΙέοΙοΒίκδ (σσ. 421 - 437). 

Ή Ιεραρχία τδν αύλικων καί αί πρωτοκαθεδρία! αν καί μετεβλήθησαν κατά τήν έπο- 

νήν τών Παλαιολόγων, διετή ρησαν έν τούτοις στοιχεία έκ τής έποχής τών Κομνηνών. 

Ή Ιτέηβ Βρίάίρραημ - διβίηΐιειτ έξετάζει, I* οοημαόΐβ ιΙΆηιίπιιορΙε ριιτ Ιεε Τατοε: 

1» ρέηέίτεΐίοη ιμΓφΐβ εη Τΐιτεοε εί Ια νείεατ άεε ΟίΓΟηίφίεε οίΐοηιεηεε (σσ. 439 - 461). 

Μετά τήν κριτικήν άνάλοσιν τών τουρκικών πηγών ή συγγρ. καταλήγει ότι ή κατακτησις 
τής Άδριανουπόλεως (1369) ύπηρςεν έργον τών άψωσιωμένων είς τήν ύθωμανικήν δυ¬ 

ναστείαν μπέηδων. Ό Μουράτ ό Α’ ήλθεν άργδτερον είς Άδριανούπολιν (1376-1377). 

Τήν κυρίαν έργασίαν τοϋ Β’ τόμου Αποτελεί ή μελέτη τοΟ 1. Οομίΐΐεηΐ, λο Κγηοάίΐίοη 
άε ΓΟΠΙιοιΙοχίε. Ειΐΐίιοη ει εοηιπκηιείΓΟ (σσ. 1-313). Τής έκδόσεως τοϋ κείμενου προ¬ 

τάσσεται εισαγωγή έκ 40 περίπου σελίδων, όπου μετά τόν όρ,σμόν τής έννοιας Συνοδι¬ 

κόν έξετάζεται ή Ιστορία τής παραδόσεως τών Συνοδικών. Το κείμενον έκδιδεται έκ 
περίπου χειρογράφων μέ γαλλικήν μετάφρασιν καί έκτενέστατον δπομ«ιματ.σμον. Το 
συνοδικόν ώς γνωστόν άνεγνώσθή τό πρώτον τήν πρώτην Κυριακήν τής Ορθοδοξίας 
<11 Μαρτίου 843) κατά τήν άναστήλωσιν τών εικόνων καί έξηκολούθήσεν αναγινωσκό- 

μενον έκάστην πρώτην Κυριακήν τής Μ. Τεσσαρακοστής. Τό κείμενον όμως τοδ θριάμ¬ 

βου τής -Ορθοδοξίας κατά τών έχθρών της δέν παρέμεινεν άμετάβλητον. Από του δευ¬ 

τέρου ήμίσεος τοϋ 11ου αΐώνος προστίθενται είς τό οώτό ύφος ολονεν νεαι Αποφάσεις 
συνόδων, αι όποίαι καταδικάζουν καί αναθεματίζουν τούς άποπε,ρωμένους να διαταρα- 

ξουν τήν άποκατασταθεΐσαν όρθοδοξίαν, ή διαφύλαξες τής όποιας είναι κοινόν μελημα 
Εκκλησίας καί Πολιτείας. ’Από τοϋ 843 μέχρι τής καταλύσεως τής αυτοκρατορίας τό 
συνοδικόν, χωρίς νά άλλάσση πνεϋμα καί ϋφος, άλλάσσει μορφας. Αι μοριραί, τας 

όποιας έλαβε, συνοψίζονται κατά τόν συγγρ-, είς τρεις περιόδους. 
α) Μακεδονική περίοδος (920 - 1050). Τό συνοδικόν άναφερεται κυρίως εις την 

καταδίκην τών εικονοκλαστών, β’) Περίοδος τών Κομνηνών. Προστίθεται η καταδίκη 
τοϋ Τ Ίταλοϋ (1082) καί τών μαθητών του, Νείλου τοδ Καλαβροϋ και τής διενεξεως 
περί τοϋ «5 Πατήρ μείζων μοό έστιν» (1116-1170). γ’) Περίοδος τών Παλαιολογων. 

Τό συνοδικόν άπηχεΐ τήν νίκην τών Παλαμιτών. 
1 - 4 -1969 
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Τό συνοδικόν δέν παρουσιάζει διαφοράς μόνον κατά χρονικάς περιόδους, αλλά καί 
κατά τόπους (σσ. 253 - 285)· παρά ταϋτα ή ενότης αύτοϋ είναι προφανής ώς λέγει ό συγ- 

γραφεύς έν κατακλεΐδι. Αισθητή ή απουσία πινάκων ονομάτων καί πραγμάτων, τά όποια 
κατακλύζουν τάς 313 σελίδας τής τόσον διεξοδικής αύτής μελέτης, ή τις αποτελεί 
σημαντικήν συμβολήν είς τήν έρευναν περί τής κινήσεως τών ιδεών εις τό Βυζάντιον. 

Είς τά άοδδΐεΓδ ό I. Α. άε Ροαο&υίί συνεχίζει τήν έργασίαν τοϋ διδασκάλου του Α. 

ϋ&ίη ώς προς τό θέμα : Γεδ δΐΓ3.ίέ§ΐδίεδ όγζ&ηίίηδ (σσ. 317 - 392). Πρόκειται περί συστημα¬ 

τικού κατά χρονολογικήν σειράν καταλόγου τών συγγραφέων στρατηγικών άπό τοϋ Αί- 
νείου τοϋ Τακτικού μέχρι τοϋ Λέοντος τοϋ Σοφοϋ καί τοΰ Νικηφόρου Ούρανοϋ. ΔΤ έκα¬ 

στον παρατίθεται σημείωμα περί τοϋ βίου καί τοϋ έργου του καθώς καί βιβλιογραφία. 

’Εκ τοϋ κώδικος Αηιόι-οδϊίΐηιΐδ Β 119 ευρ. (Τ αί.) ή Ελένη ΑΤι-ννεΒεΓ εκδίδει : ΤΓπ 
άίεοοιίΓδ ίηέάίί άε ΘοηδίαηΙΐη VII Ροι-ρήγΐΌ8έηείε, (σσ. 393-404). Πρόκειται περί αύτο- 

κρατορικής έγκυκλίου (συλλαβής). 

Ό ΑΙαίπ ϋαεεΙίίεΓ έξετάζει: Γεδ ΑΙόαη&ιε έ νεηίεε ευχ XIV8 εί XV6 εΐέεΐεε (σσ. 

405 - 420) ό δέ ϋενίά Ιεεοϋγ: Τεε ειχύοηίεδ §Γεεε εί Ια ίεοάαΐίΐέ εη Μοτέε ίταπρυε (σσ. 

421 - 481). Ή Διονυσία Παπαχρυσάνθου γράφει: Α ρεοροε <Γυηε ίηδοηρίΐοη άε δγηιέοη 
υτοέ (σσ. 483 -488). 

Τό Βυΐΐείίη άεε ριιόΐίεαίΐοηε εη Ιαηβυεε εΐανεε, τό όποιον εγκαινιάζει άπό τοϋ παρόν¬ 

τος τόμου ή Ιΐ'έηε δοιΊίη (σσ. 489 - 568), περιλαμβάνει τάς εργασίας τών Ρώσων επιστη¬ 

μόνων έπί τής βυζαντινής ιστορίας μεταξύ τών έτών 1945 - 1962. 

Ό τόμος Γ' δέν είναι όλιγώτερον πλούσιος είς περιεχόμενον άπό τούς δύο προηγου- 

μένους. "Αρχίζει μέ τήν έκτεταμένην έργασίαν τοϋ ΟϊΙόειΊ ϋαείΌΠ, ΤΤΐΏρίτε τοηιαίη 
«ΙΌπεηί αη IV8 εϊέοίε εί Ιεε ίΓ&άίίϊοηε ροΐίίίςιιεε όε ΓϋείΙέηίδΠΊε. Τε ίέηιοίβηαβε άε ΤΗέ- 

τηΐδίίοδ (σσ. 1 - 242). 

Ό έλληνισμός δέν έχάθη μέ τήν είδωλατρίαν. Μέ τήν μεταφοράν τής πρωτευούσης 
ή Ρώμη μεταφέρεται είς τήν ανατολήν, όπου έχει νά παλαίση μέ τούς άπό αιώνων υπάρχον¬ 

τας έλληνικούς πολιτικούς θεσμούς. Οί μεταφυτευθέντες ρωμαϊκοί πολιτικοί θεσμοί έκτο- 

πίζουν πολλάς ελληνικός παραδόσεις, άλλα δέν μένουν αμετάβλητοι- επέρχεται έκραιμαϊ- 
σμός τής ανατολής, άλλα καί έξελληνισμός τής άνατ. ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Μεταξύ 
τοΰ Κώνσταντος Β' καί τοϋ Θεοδοσίου ΑΓ ό ελληνισμός αποθνήσκει, καί άναγεννάται δί- 
δων πολλά στοιχεία διά τήν σύνθεσιν τοΰ δημιουργουμένου Βυζαντίου, κληρονόμου τής 
έλληνορρωμαϊκής παραδόσειος. Ό δ' αιών είναι τό τέλος τοΰ αρχαίου κόσμου ή ή αρχή 
ένός νέου ; Έπ* αύτοϋ διίστανται αί απόψεις όχι μόνον τών νειοτέρων, άλλα και τών συγ¬ 

γραφέων τοϋ αίώνος. Τινές θεωροΰν τόν δ' αιώνα ώς τέλος* (Λιβάνιος, Εύνάπιος, Ζώσιμος, 
Συνέσιος). "Αλλοι δ)ς αρχήν νέας περιόδου ώς ό ρήτωρ καί φιλόσοφος Θεμίστιος, ό βίος 
καί τό έργον τοϋ όποιου αποτελούν άντικείμενον τής μελέτης τοϋ Ο&ογοπ. Αί θεωρίαι τοϋ 
Θεμιστίου κατ' άντιπαραβολήν προς τάς τοΰ Λιβανιού διαφωτίζουν τό πρόβλημα τής έπι- 
βιώσεως ελληνικών πολιτικών θεσμών είς τήν ανατολικήν ρωμαϊκήν αύτοκρατορίαν παρά 
τήν ρωμαϊκήν διοίκησιν καί τόν χριστιανικόν χαρακτήρα αύτής. Πολύ ένδιαφέρον τό 
κεφ. IV (σσ. 147 -191), τό όποιον εξετάζει τά θρησκευτικά προβλήματα ιδίως περί τοϋ 
έλληνισμοϋ καί τοϋ χριστιανισμού. Είς τό παράρτημα εκτίθενται τά περί τών σχέσεων 
τοϋ Θεμιστίου καί τοϋ αύτοκράτορος Μουλιανοϋ. Πίναξ ονομάτων καί πραγμάτων κατα¬ 

κλείει τήν έκτενή αύτήν μελέτην τόσον σημαντικήν διά τήν διευκρίνισιν τών στοιχείων, 
τά όποια συνθέτουν τό Βυζάντιον. 

"Ακολουθεί έν άοδδίοΓ όπό τόν τίτλον : Αιαχ οπμίηεδ άε Γίοοηοοίεεηιε : Ιο ίέηιοΐ^ηεμε 
άε Οΐ'όβοΪΓε II (σσ. 243 -307) όπου ό 1. ΟοοΒΙαπΙ εκδίδει δύο έπιστολάς Γρηγορίου Β', 

πάπα Ρώμης προς Λέοντα Γ' τόν βασιλέα, μέ γαλλικήν μετάφρασιν- τής έκδόσεως ό συγγρ. 

Έπετηρϊς 'Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, "Ετος ΛΤ' 29 
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προτάσσει ιστορίαν τής παραδόσεις του κειμένου. Επίσης εξετάζει τό πρόβλημα τής 
γνησιότητος των επιστολών καταλήγων ότι αύταϊ δίδουν μίαν εικόνα βυζαντινού περι¬ 

βάλλοντος κατά τήν εποχήν τής εϊκονομαχίας. 
Εις τα έΐυόεδ εί όοουηιεπίδ· ή Διονυσία Παπαχρυσάνθου, υη ςοηΓβδεειίΓ όιι εεοοηά 

ίεοηοοί&δΐηε: Ια νί© άα ρείπο© Νϊοέίαδ (*)■ 836), (σσ. 309 - 351), εκδίδει τον βίον τοϋ οσίου 
πατρός ήμών Νικήτα πατρικίου του όμολογητοϋ. 

Ό ΑΙαίη ΌαεεΙΙίεΓ γράφει, υΑτΒαηοη ©ί Ιβδ ΑΙΒεηείδ αυ XI© είέοίε (σσ. 353 -368). 

Ή θεοί!© ΜοΓΓίδδοη, Ε© ηιϊοΐιαέΐ&ΐοη ©ί 1©δ ηοηΐδ <3© τηοηπαίεδ ά Ια ίίη <3υ XI© δϊέοΐ© 

(σσ. 369 - 374). Ό Νικόλαος Σβορώνος, Ε’ερίΒοΙ© ά Γέρομιιε ό©δ €οιυηεη©5 (σσ. 375 - 

395). Ό 0©ογ§© Τ. Οεηηίδ, Τννο ιιηΚηο\νη άοουηιεηίδ οί Μαηυεί II Ρα1&εο1ο§υδ (σσ. 396 - 

404). Τέλος ό ΗβεΒετί Ηαη§©Γ, υη Γοιηαη Βχζαηίίη ©ί δοη αίηιοδρΙιέΓε : Ο&ΙΙίηιαςυ© εί 
Οπ-γδοι-Ηο© (σσ. 405 - 422), εξετάζει έπι τή βάσει τοϋ Καλλιμάχου καί τής Χρυσορρόης 
τά θεμελιώδη χαρακτηριστικά του βυζαντινού μυθιστορήματος τής εποχής τών Παλαιο- 

λόγων και τήν σχέσιν αύτοϋ πρός τήν παράδοσιν τοϋ έλληνικοϋ μυθιστορήματος (αλεξαν¬ 

δρινού και τοϋ ιβ' αίώνος). 
Εις τό Βιιΐΐείίη ό©5 ρυόΐϊοαίΐοηδ ©η Ιαηβηεδ δίανεδ (σσ. 423 - 455) ή Ιτεπε 8ογ1ϊπ παρου¬ 

σιάζει τάς εργασίας τών Ρώσων επιστημόνων κατά τήν τελευταίαν εικοσαετίαν έπι τοϋ 
προβλήματος τών Χαζάρων. 

Έκ τών άνωτέρω, τά όποια αποτελούν σύντομον άνάλυσιν τοϋ περιεχομένου τών 
τριών τόμων, καταφαίνεται πόσον σημαντική είναι ή συμβολή τών Ττ&ν&υχ ©ί ΜέηιοΐΓβδ 
εις τάς βυζαντινός σπουδάς. Μετά χαράς βλέπομεν μεταξύ τών συνεργατών πολλά έλλη- 

νικά Ονόματα. 
ΑΓΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ 
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σιλείου τοϋ Α', Λέοντος τοϋ Σοφοϋ (καί "Αλεξάνδρου) καί Κωνσταντίνου τοϋ Πορφυ- 

ρογεννήτου. Έξεδόθη εις δύο μέρη υπό τοϋ Μεπυδ Οεηαπί. 
Τό β' μέρος έδημοσιεύθη τό 1950 καί περιέχει μετάφρασιν αποσπασμάτων αραβι¬ 

κών πηγών, περισσοτέρων τών δημοσιευθέντων Οπό τοϋ Α. ν&δίΐίεν εις τό παράρτημα 
τοϋ δευτέρου τόμου τοϋ έργου του, καί επί πλέον αποσπάσματα Άράβων ποιητών πλήρη 
ύπαινιγμών εις τά κατορθώματα τών Χαμδανιδών κατά τοϋ Βυζαντίου. 

Τό α' μέρος έξεδόθη τό 1968. Ό συγγραφέας προσπαθεί επί τή βάσει ανατολικών 
καί δυτικών πηγών νά δώση πλήρη εικόνα τών Άραβο- Βυζαντινών πολιτικών σχέσεων 
μεταξύ τών έτών 867 - 959. Εις τόν πρόλογον περιλαμβάνεται κατάλογος τών μελετών 
αί όποΐαι διώρθωσαν ή συνεπλήρωσαν τό έργον τοϋ νεδίίίεν. Ό συγγραφέας δεν περι¬ 

ορίζεται εις τήν μελέτην τών σχέσεων Βυζαντίου καί "Αράβων κατά τό διάστημα ενός 
αίώνος περίπου, άλλ’ έπεκτείνεται καί εις τήν μελέτην τών σχέσεων τής βυζαντινής αυτο¬ 

κρατορίας πρός τούς άλλους γείτονας, κυρίως Βουλγάρους καί Αρμενίους, καί τής εσω¬ 

τερικής ιστορίας τοϋ Βυζαντίου. "Ακολουθεί χρονολογικός πίναξ τών μεταξύ Βυζαντι¬ 

νών καί "Αράβων γεγονότων. Εις τό παράρτημα ό συγγραφεύς παραθέτει πολλά στοιχεία 
χρήσιμα διά τήν μελέτην τών βυζαντινοαραβικών σχέσεων. "Ακολουθούν προσθετέα 
καί διορθωτέα τοϋ α' καί β' μέρους τοϋ δευτέρου τόμου καί 4 πίνακες, όνομάτων, συγγρα¬ 

φέων, τοπωνυμίων, όρων. Ή έκδοσις τών τόμου αποτελεί πολύτιμον συμβολήν εις τήν 
μελέτην τών σχέσεων Βυζαντίου καί "Αράβων ώς καί τής ιστορίας έν γένει τών δύο τού¬ 

των λαών. 

ΑΓΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ 

Α. Α. V α 3 ίΐί β ν, Βρζαηοε βΐ Ιβδ ΑΓαύβδ, Ιοιηβ II, Ιβτν ρατύβ, Σα άφηαβίίβ Μαχβ- 
άοηίβηηβ (867-969), ρατ Μ απ'η 3 Ο α πατά, ΒηιχβΙΙεβ 1968, ρρ. 471 

ίη 8°. 

Τό δίτομον έργον τοϋ Α. Α. ναδίΐϊεν, νίζαηίήα ί ΑτειΒί, δημοσιευθέν κατά τά έτη 1900 

και 1902 έκίνησε τό ενδιαφέρον τόσον τών Βυζαντινολόγων όσον καί τών 'Αραβολόγων, 

καθ’ όσον άνεφέρετο εις τάς σχέσεις Βυζαντίου καί "Αράβων, καθ’ ήν εποχήν τόν θρόνον 
τοϋ Βυζαντίου κατεΐχον δύο σπουδαΐαι δυναστεϊαι, ή έξ "Αμορίου και ή τών Μακεδόνων. 

Δυστυχώς τό έργον τοϋτο δεν ήτο ευκολίας προσιτόν λόγω τής γλώσσης* διά τοϋτο προ 
τριακονταετίας καί πλέον ό Η. Ογ©§οϊγ6 άνέλαβε τήν έκδοσιν αύτοϋ εις γαλλικήν γλώσ¬ 

σαν. Δεν περιωρίσθη όμως εις απλήν μετάφρασιν τοϋ πρωτοτύπου, άλλα προσεπάθησε 
νά έκσυγχρονίση αυτό έμπλουτίζων με τά νέα επιτεύγματα τής επιστημονικής έρεύνης. 

νΗδη άπό τοϋ 1935 έξεδόθη ό πρώτος τόμος τοϋ Βχζεηε© ©ί 1©ε ΑταΒεδ ύπό τόν τί¬ 

τλον : ή Δυναστεία τοϋ Άμορίου (820 - 867) μέ τήν συνεργασίαν τών Ο. Α. Ν&ΙΗηο, Μα- 

τίυε Οαπετά καί Ετηβεί Ηοηϊ§ηιεηη. Ό τόμος έπανεξεδόθη τό 1959. 

Τό αυτό έτος τής έκδόσεως τοϋ πρώτου τόμου ό έκ τών συνεργατών Επιβδί Ηοηί- 

δπηίΐηη έξέδιδε τήν μονογραφίαν : ϋίε ΟεΐμΓεηζ© ά©8 5γζαηΐΐηίδςΒεη Κ©ίοΒεε νοη 363 Βίε 
1071, ηαοΒ £Π©οΗΪ5ςΒ©η, αηιΒίδοΒεη, εγηδοΒεη ιιηό αΓηιεπίεοΒοη ΟυεΙΙεη. Τό έργον τοϋτο 
άπετέλει συνέχειαν τοϋ προηγουμένου ή έτι μάλλον τόν τρίτον τόμον τοϋ έργου τοϋ 
νάδίΐίον, διότι συνεπλήρωνε τήν ιστορίαν τών σχέσεων Βυζαντίου καί "Αράβων περιγρά- 

φον τάς μεταβολάς τών συνόρων τών δύο αντιπάλων αύτοκρατοριών. Έπανεξεδόθη τό 
1961. 

Ό δεύτερος τόμος τοϋ Βγζ&ης© εί 1©δ ΑταΒεδ ιστορεί τάς σχέσεις Βυζαντίου καί 
"Αράβων κατά τό διάστημα τής βασιλείας τών πρώτων Μακεδόνων αύτοκρατόρων, Βα- 



ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

ΡΚΙΜΟ 0ΟΝΟΚΕ58Ο ΙΝΤΕΚΝΑΖΙΟΝΑΕΕ 
ΒΙ δΤΕΓΒΙ ΒΙ ΜΕΓ3ΙΟΑ ΒΙΖΑΝΤΙΝΑ Ε ΟΚΙΕΝΤΑΕΕ ΠΤυΚΟΙΟΑ 

(Βα<3ί& Οτφοα <3ΐ ΟΐΌίίδΓβΓΓ&ία - Κοηΐ3, 6-11 Μαΐου 1968) 

Άπό 6ης μέχρι 11ης Μαΐου 1968 είργάσθημεν εις Κρυπτοφέρρην διά τό Α' Διεθνές 
Συνέδριον Βυζαντινής καί Ανατολικής Μουσικές. Είναι γνωστόν ότι τά Διεθνή Βυ~ 

ζαντινολογικά Συνέδρια δεν είναι θεσμός πολύ παλαιός καί έθεσπίσθησαν διαιρεθέντος 
του καθιερωμένου μέχρι τοϋ 1926 θεσμού των συνεδρίων των Ανατολιστών. Κατόπιν 
ήρχισαν πέραν των διεθνών βυζαντινολογικών συνεδρίων νά συγκαλώνται τοιαύτα καί 
άπό τάς κατά χώρας ένώσεις τών βυζαντινολόγων, ώς τοπικά συνέδρια ή συμπόσια ή 
άφιερωμένα είς ειδικόν κλάδον (Αρχαιολογίαν τής Ραβέννης π.χ.). Έτσι τώρα έθεσπίσθη 
καί ό θεσμός τοϋ διεθνούς συνεδρίου τής βυζαντινής μουσικής, εις την όποιαν αναγκαίος 
προσετέθη καί ή ανατολική, διά νά εξετάζονται αί σχέσεις αυτής προς την τών Εβραίων, 

Σύρον, Αλβανών, Σλάβων, Βουλγάρων, Ρουμανίαν, Αρμενίων, Κοπτών καί άλλων λαών. 

Ή ιδέα τής συγκλήσεως φέρεται ώς συλληφθεΐσα από τόν πατέρα Βαρθολομαίον <ϋ 8α1νο, 

καθηγητήν τού κλάδου τούτου έν τφ ούνιτικφ Ανατολικό Ινστιτούτο τής Ρώμης. Ό 
πατήρ Βαρθολομαίος είναι άπό τούς Αλβανούς ούνίτας τής Σικελίας και μοναχός τής 
Κρυπτοφέρρης, είναι δέ γνωστόν ότι οί Τταλοαλβανοί αύτοί (προελεύσεως ώς επί τό 
πολύ Πελοποννησιακής) έφερον έν Τταλίμ καί τήν λειτουργικήν των γλώσσαν, τήν 
ελληνικήν, τήν οποίαν καί διατηρούν μέχρι σήμερον. 

"Η Κρυπτοφέρρη έκτίσθη τό 1004 καί είναι κέντρον ελληνικών σπουδών, διαθέτει 
σπουδαίαν βιβλιοθήκην ένημερουμένην καί έλληνικά χειρόγραφα, πολλά τών όποιων 
μουσικά. Οί έν Ρώμη μετεκπαιδευόμενοι Έλληνες θεολόγοι καί φιλόλογοι τήν χρησιμο¬ 

ποιούν καί εύρίσκουν έκεϊ προθυμίαν, τήν όποιαν δεν εύρίσκομεν είς τά έλληνικά μονα¬ 

στικά συγκροτήματα. Οί μοναχοί τής Κρυπτοφέρρης είναι όλοι θεολόγοι, διατηρούν 
τυπογραφεϊον ελληνικόν, καί τό σπουδαιότερον έν τφ κόσμο έργαστήριον έπισκευής 
κωδίκων καί παλαιών βιβλίων. Ή τοποθεσία τής μονής (20 χιλιόμετρα έξω τής Ρώμης, 

320 μέτρα υψόμετρον) έν μέσω αμπελώνων καί κατάφυτων λόφων, καθιστά καί ούτως 
αύτήν τερπνόν ενδιαίτημα. Οί έν αύτή μοναχοί διδάσκουν, ψάλλουν, μελετούν, συγ¬ 

γράφουν, δημοσιεύουν. Είναι γνωστότατος καί είς τάς Αθήνας ό μόλις πέρυσιν άπο- 

θανών πατήρ Εοτεηζο Τετάο έκ τών κυριωτέρων μελετητών τής βυζαντινής μουσικής, 

έλθών έδώ άλλοτε είς προστριβάς προς τούς Αειμνήστους ήμετέρους Κ. Ψάχον καί Έμμ. 

Πεζόπουλον, διά τήν παράδοξον έρμηνείαν ήν έδιδεν είς τήν παλαιάν βυζαντινήν μου¬ 

σικήν, τήν παραδοθεϊσαν διά τών κωδίκων. Ή άντίληψις αΰτη υπάρχει σήμερον έν Κο- 

πενάγη (μέγα κέντρον μελέτης καί έκδόσεως τών σχετικών κειμένων), Αγγλία (ΛΥοΠυεζ) 

καί Αμερική (καθηγητής δΐηιηέ:)· Όφείλεται δ’ είς τό ότι ή πλευρά αϋτη τών μελετητών 
δέν δέχεται ότι ή σημερινή σημαδογραφία τής βυζαντινής μουσικής (όφειλομένη είς 
τήν μεταρρύθμισιν τοϋ 1814 έν Κοίνσταντινουπόλει, τήν λεγομένην τού Χρυσάνθου ή 
τών τριών διδασκάλων) Αντιπροσωπεύει τήν γνησίαν βυζαντινήν μουσικήν, άρνεΐται 

Διεθνή Συνέδρια 453 

δ’ ότι ή κατά παράόοσιν ψαλλόμενη ύφ5 ήμών βυζαντινή μουσική είναι ή γνησία. Υπάρχει 
λοιπόν έν μικρόν επιστημονικόν θέμα καί έν παράλληλον εθνικόν θέμα. Ή ελληνική 
άποψις δέχεται μέν ότι ή μουσική μας έπηρεάσθη άπό τούς κατακτητάς καί τόν χρόνον, 

άλλ’ υποστηρίζει ότι ή μεταρρύθμισές του Χρυσάνθου (τοϋ Γρηγορίου καί του Χουρ- 

μουζίου) ήλλαξε τήν παρασημαντικήν, ούχί τήν μουσικήν, καί ότι ή κατά παράδοσιν 
διατηρηθεΐσα μέχρις ήμών μουσική (χρωματική δέ καί ούχί διατονική) αποδίδει πιστό- 

τερον τήν παλαιάν βυζαντινήν, ένώ αί έρμηνεΐαι τών Ιταλών, Δανών, Αγγλων κλπ. επη¬ 

ρεάζονται. άπό τό Γρηγοριανόν μέλος ή τό όεί οεηίο. Μέ τήν σειράν των οί Τταλο - Αλ¬ 

βανοί τής Κρυπτοφέρρης, ένώ άρνοΰνται τήν ίδικήν μας παράδοσιν, πιστεύουν ότι ή 
ίδική των άποδίδει τήν παλαιάν πραγματικότητα (είς τήν Σικελίαν ψάλλουν ελληνιστί 
κατά παράδοσιν χωρίς νότες καί φαντάζονται ότι αύτήν τήν μουσικήν άλώβητον εΐχον 
οί έξ Ελλάδος έλθόντες πρόγονοί των). 

Τώρα ούδεμία μουσική ύπάρχει χωρίς κείμενον είς τήν Εκκλησίαν μας καί ή ύμνο- 

γραφία της, ή ρυθμοτονικώς συντελεσθεΐσα, έχει άμεσον σχέσιν πρός τόν τρόπον τοϋ 
ψάλλειν. Τούτο εξηγεί καί τήν παρουσίαν είς τό συνέδριον ού μόνον τού ύποφαινομένου, 

αλλά καί τών συναδέλφων τής Ρώμης καθηγητού Ο. δεύΪΓό καί δίδος Εηποε ΡοΙΙίεπ, 

είδικωτάτων περί τήν ύμνογραφίαν, καί άλλων φιλολόγων. 

Ή Ελλάς, ώς συνήθως, άντεπροσωπεύθη προχείρως. Ή Ακαδημία διά δύο εκ¬ 

προσώπων της, οί όποιοι τό παράπαν δέν άνεμείχθησαν είς τάς έπιστημονικάς συζητή¬ 

σεις. Ό λαϊκός άντιπρόσωπος τής Τέρας Συνόδου καί τής Θεολογικής Σχολής κλπ. 

έφθασε κατόπιν έορτής καί δέν έχαιρέτησε καν τό Συνέδριον. Ό άντιπρόσωπος τού Οικου¬ 

μενικού πατριαρχείου ήμποδίσθη νά έλθη. Ειδικοί μουσικολόγοι ήσαν ό κ. Σίμων Καρρας, 
ό κ. Ευάγγελος Τζελάς, ό κ. Μ. Φ. Δραγούμης. Έξ Αμερικής ήσαν ό καθηγητής τής 
Βοστώνης κ. Σάββας Σάββας καί ό νέος Έλληνοαμερικανός φιλόλογος Χρήστος Μπέντας. 
Έκ τών θεολόγων τών σπουδαζόντων έν Ρώμη ό κ. Γρηγ. Στάθης. Ό υποφαινόμενος 
έκλήθην ώς άτομον καί δέν άντεπροσώπευον κανένα. 'Η Κύπρος έξεπροσωπήθη άριστα 
όπό τοϋ μουσικολόγου καί λαογράφου κ. Κ. Ίωαννίδου. Ό ακαδημαϊκός κ. Γ. Νόβας, 
προσεφώνησεν έκ μέρους τών Ελλήνων τό συνέδριον κατά τήν έναρκτήριον τελετήν, 

ένώ αί έπιστημονικαί του έργασίαι ήρχισαν μέ τήν ίδικήν μου μακράν είσήγησιν περί 
τοϋ Ρυθμού έν τή Βυζαντινή ποιήσει καί έκλεισαν τό απόγευμα τοϋ Σαββάτου υπό τήν 
προεδρίαν μου μέ αποδοχήν τής ελληνικής προτάσεως όπως τό Β' Διεθνές Συνέδριον 
Βυζαντινής Μουσικής συγκληθή τό 1971 έν Αθήναις, καί μέ τήν καταληκτήριον ομιλίαν 
μου όπου άνεκεφαλαίωσα. τά συμπεράσματα τών έργασιών μας καί έξήρα τήν πρωτο¬ 

βουλίαν καί τό έργον τών όργανωτών. 

Οί Σύνεδροι προήρχοντο έκ 19 χωρών, έμειναν έξω τής μονής (ίδίαις των δαπάναις!) 

καί δέν ήσαν πλειότεροι τών 70, αλλά σχεδόν όλοι ήκούσθησαν κατά τάς εισηγήσεις, 
ανακοινώσεις καί συζητήσεις (πολλαί τών οποίων ήσαν ζωηραί). Ή έλληνική γλώσσα 
δέν ήτο έκ τών 4 γλωσσών τοϋ συνεδρίου (άγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική), ήκού- 

σθη, όμως διότι, κατ’ ανάγκην, τινές τών μουσικολογίαν μας τήν ώμίλουν μόνον αύτήν, 

χρησιμοποιοϋντες συγχρόνως αγγλομαθείς μεταφραστάς. Τέλειον σύστημα έπέτρεπε 
τήν άμεσον μετάφρασιν τών λεγομένων έν τφ Συνεδρίφ είς τρεις γλώσσας (τετάρτη ήτο 
ή τοϋ όμιλητού). Όφείλω έδώ νά έξάρω τήν επιμονήν τοϋ φίλου κ. Σίμωνος Καρρά, ό 
όποιος κατώρθωσε νά υποστήριξή τάς απόψεις μας μέ θάρρος, γνώσιν καί ευγένειαν. 

Ό ύποφαινόμενος έπενέβαινον συνεχώς είς τάς συζητήσεις, διότι οί μουσικολόγοι δέν 
εΐχον πάντοτε καλόν οπλισμόν είς γλωσσικά, φιλολογικά καί Ιστορικά θέματα, καί νομίζω 
ότι ύπήρξα χρήσιμος. Ό καθηγητής κ. δοΒίτό έπεκρότησε πλήρως τάς απόψεις τής είση- 

γήσεώς μου διά τήν σχέσιν ρυθμού - μετρικής, δηλαδή μουσικής καί κειμένου, διά μακρας 
ομιλίας. Ή αντίθετος πρός έμέ άποψις δέν εύρεν ύποστήριξιν έν τώ Συνεδρίφ. 
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Ήκούσαμεν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα άπό τάς ανακοινώσεις καί συζητήσεις 
των συνέδριον περί των έπιδράσεων τής βυζαντινής μουσικής εις τούς Κόπτας, Σλάβους, 

Ούγγρους, Ρουμάνους, Αλβανούς καί άλλους λαούς, καί μαγνητοφωνημένα τά σχετικά 
μέλη. Οί αντιπρόσωποι τής Συρίας καί του Ισραήλ τά ήθελον περίπου όλα ίδικά των, 

αλλά τά πράγματα έτέθησαν εις την θέσιν των. Ό Βούλγαρος άντιπρόσωπος έλυσε τά 
προβλήματά μας δι’ αλγεβρικών έξισώσεων. Μία άλλη κυρία έπρότεινε τήν χρήσιν 
τού ήλεκτρονικοΰ εγκεφάλου. Μετά πολύωρους συζητήσεις εΐχομεν καί ακροάσεις χορω¬ 

διών, άλβανικής (έλληνιστί ψαλ?^ούσης), ούκραϊνικής, αρμένικης και τής μονής Κρυπτο- 

φέρρης. 'Ως είναι φυσικόν, ή Ελλάς απούσιαζε καί έδώ. Τήν έλλειψιν έκάλυψε κάπως 
ό λαμπαδάριος τής μητροπόλεως Αθηνών κ. Εόάγγ. Τζελας, ψάλλων γλυκύτατα κατά 
τήν άνακοίνωσίν του μόνος! 

Ν. Β. Τ. 

δΕΟΟΝΩΟ ΟΟΝΟΚΕδδΟ ϋΕίΕΆδδΟαΑΖίΟΝΕ 
ΝΑΖΙΟΝΑΕΕ ΌΙ δΤυΌΙ ΒΙΖΑΝΤΙΝΙ 

(νεηεζϊμ, 29-31 Μαΐου 1968) 

ΤΟ ΠΕΡΙ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΕΝ ΕΝΕΤΙ^ 

Ό εισερχόμενος διά τού πλοίου εις τήν Ένετίαν, όταν φθάση εις τό ύψος περίπου 
τού συγκροτήματος τής πλατείας Αγίου Μάρκου άφήνει αριστερά τήν νησίδα τού Αγίου 
Γεωργίου τού Μείζονος, όπου βλέπει ένα μεγάλο μοναστήρι μέ χαρακτηριστικόν κωδω- 

νοστάσιον, πολυάριθμα κτίσματα, μικρόν λιμένα καί μεγάλους κήπους. "Από χιλίων 
έτών ή νησίς αυτή είχε νά επίδειξη τόν ναόν τοϋ Αγίου Γεωργίου, ή τελική μορφή τοϋ 
οποίου, οφείλεται εις τάς άρχάς τοϋ ΙΖ' αιώνος, άλλα μέχρι καί τοϋ τέλους τοϋ δευτέρου 
παγκοσμίου πολέμου έπήλθεν ή παρακμή, ή μονή διελύθη, στρατκοτικαί καί άλιευτικαί 
δέ εγκαταστάσεις έδέησε τό 1951 νά απομακρυνθούν διά νά άναλάβη τήν άναβίωσιν τοϋ 
ιστορικού χώρου μέ κοινωνικός προεκτάσεις ή επί τούτω ίδρυθεΐσα Ροηάεζίοηε Οίηί, 
κοινωφελές ίδρυμα, όπερ έπανέφερε τά μνημεία εις τήν άρχικήν των μορφήν καί άνέ- 

λαβεν έργον διττού χαρακτήρος. Τό κοινωνικόν συνίστατο εις τήν ΐδρυσιν δύο σχολών 
πρός έκπαίδευσιν ναυτικών καί τεχνιτών (τυπογράφων, επιπλοποιών κλπ.), τό έπιστη- 

μονικόν εις τήν ΐδρυσιν ενός τεραστίου επιστημονικού οργανισμού άριστα ώργανωμένου, 

έν τμήμα καί μόνον τοϋ όποιου είναι τό «Ίνστιτοϋτον Ένετία καί Ανατολή», διευθυνό- 

μενον άπό τόν έν Μιλάνφ συνάδελφον ιστορικόν καί βυζαντινολόγον κ. Α§θδίϊιιο Ροτίιΐδί. 
Τό ίδρυμα διαθέτει σπουδαιοτάτην ειδικήν βιβλιοθήκην έκ 50.000 τόμων, διάφορα αρχεία 
καί συλλογάς, προβαίνει εις έκδόσεις καί συγκαλεΐ καί στεγάζει συνέδρια. Δύο έκ τών 
συνεδρίων τούτων έλαβον χώραν εις τό νησάκι τοϋ 'Αγίου Γεωργίου άπό 28ης Μαΐου 
μέχρι καί τής 5ης Ιουνίου 1968, εις τά οποία ό όποφαννόμενος εΐχεν όρισθή εισηγητής 
άπό πολλών μηνών. Γράφω διά τό πρώτον, τό περί Βησσαρίωνος. 

Τήν 31ην Μαΐου 1468 ό Έλλην καρδινάλιος Βησσαρίων, τόν όποιον ή Κοινότης 
τής Ένετίας είχεν άνακηρύξει πολίτην (Οίνίε νεηεΐυε), έδώρησε πρός αύτήν τήν πολύ¬ 

τιμον βιβλιοθήκην του άπαρτιζομένην άπό 750 περίπου ελληνικά ιδία αλλά καί λατινικά 
χειρόγραφα μεγίστης άξίας, άλλα τών οποίων εΐχον γραφή κατά τούς πρό τής άλώσεως 
(1453) χρόνους καί άλλα έφρόντισεν ό ίδιος ν' άντιγράψη διά καλλιγράφων φιλολόγων. 

Πολλά τών χειρογράφων τούτων έχουν ιδιόγραφα σημειώματα τού Βησσαρίωνος. Ή 
συλλογή αυτή έγένετο ή βάσις τής περιφήμου σήμερον άνά τόν κόσμον Μαρκιανής 
Βιβλιοθήκης, ή όποια τήν 31ην Μαΐου 1968 έώρτασε τήν πεντακοσηετηρίδα της διά 
μεγάλης τελετής εις τήν αίθουσαν τοϋ αναγνωστηρίου της καί δι’ έκθέσεως τών κυριω- 
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τέριον χειρογράφων τής δωρεάς Βησσαρίοίνος. Παραλλήλως συνεκλήθη τό συνέδριον 
τών Ιταλών βιβλιοθηκάριων (γυναικών ώς επί τό πολύ) καί τό έθνικόν συνέδριον τών 
Ιταλών Βυζαντινολόγων, καί τά δύο διεξάγοντα τάς εργασίας των εις τό νησί τοϋ 'Αγίου 
Γεωργίου. Τήν 29ην Μαΐου 1968 έγένετο ή επίσημος έναρξις τοϋ συνεδρίου τών Βυζαντι- 

νολόγων εις τήν μεγάλην αίθουσαν τής Ροηάαζϊοηε Οηΐ (παλαιάν τραπεζαρίαν τής μονής), 
όπου καί ώμίλησεν εκτός τών επισήμων, ό συνάδελφος κ. Μ. I. Μανούσακας, διευθυντής 
τού έν Ένετία Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών καί Νεοελληνικών Σπουδών περί 
τής Ανατολής καί Δύσεως κατά τήν εποχήν τοϋ Βησσαρίωνος (εις τόν όποιον καί μόνον 
ήτο άφιερωμένον τό πρώτον συνέδριον), ό έν Παδούη συνάδελφος κ. Εΐρϊάϊο Μίοπί 
περί τού Βησσαρίωνος ώς άνθρωπιστοϋ (έν όψει τών κωδίκων του) καί ή διευθύντρια 
τής Μαρκιανής Βιβλιοθήκης Τ. Ο&εραπηΐ - Γεροπιοβ περί τοϋ Βησσαρίωνος ώς κτήτορος 
τών κωδίκων. Άπό φιλολογικής έπόψεως σπουδαιοτέρα ήτο ή ομιλία τοϋ κ. Μιόνι, ό 
όποιος άπό έτών μελετά τά ελληνικά χειρόγραφα τοϋ καρδιναλίου καί παρηκολούθησε 
τά ουμανιστικά του διαφέροντα. Ό Έλλην ομιλητής έξιστόρησε τά τοϋ βίου τοϋ Βησσα¬ 

ρίωνος, τών πρεσβειών του, τών αποπειρών του νά σχηματίση σταυροφορίας κατά τών 
Τούρκων πρός άνάκτησιν τής Κωνσταντινουπόλεως και ύπεγράμμισεν ότι ό σκοπός 
διά τόν όποιον άφήκεν ό Βησσαρίων τήν βιβλιοθήκην του εις τήν Γαληνοτάτην (καί 
ούχί εις τήν Ρώμην π.χ.) ήτο διότι έκεϊ μετά τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως είχον 
καταφύγει πάμπολλοι Έλληνες, ή Ένετία ήτο πύλη τής Δύσεως, εκεί θά εύρισκον οί 
δοϋλοι πρόσφυγες τά αντιπροσωπευτικά έργα τών προγόνων των διά νά μή λησμονήσουν 
εις ποιον ένδοξον έθνος άνήκον, έως ότου έλθη ή ώρα τής άναστάσεως. Είναι δέ γνω¬ 

στόν ότι εις τήν Ένετίαν ίδρύθησαν τά πλεϊστα τών ελληνικών τυπογραφείων καί έξε- 

δόθησαν τά πλείονα τών ελληνικών βιβλίων κατά τήν τουρκοκρατίαν, έσχηματίσθη 
δέ έκεϊ καί ή μεγάλη Ελληνική Κοινότης μετά τοϋ ναοϋ τοϋ Αγίου Γεωργίου τών Ελλή¬ 

νων, σχολείων, νοσοκομείου, μονής κλπ. καί μητροπολίτου (Φιλαδέλφειας), εκεί συνε- 

κεντρώθησαν παντοδαποί Έλληνες λόγιοι καί ζωγράφοι (ιδία Κρήτες) καί έκεϊ έδρα ή 
Ακαδημία τοϋ Μανουτίου Άλδου. Ό Βησσαρίων είχε καλώς ύπολογίσει! 

Εις διάφορα θέματα άνεφέροντο αί υπόλοιποι ανακοινώσεις, περί Βησσαρίωνος 
πάντοτε, έκ τών όποιων σπουδαιότεραι ήσαν τρεις : τοϋ καθηγητοϋ ΡεΠυεί, ό όποιος 
έξήτασε τάς πολιτικής πεποιθήσεις τοϋ καρδιναλίου έν σχέσει πρός τάς πολιτικάς θεω¬ 

ρίας τοϋ έν Μυστρα Έλληνος φιλολόγου και διδασκάλου τοϋ Βησσαρίωνος Γεωργίου 
Γεμιστοϋ, τοϋ γνωστού Πλήθωνος. Είναι γνωστόν ότι ό Πλήθων είχε ριζοσπαστικός 
κοινωνικός ιδέας περί κοινοκτημοσύνης καί άπεπειράθη ν’ άναστήση τήν ειδωλολατρίαν, 

διό εύρε πολλούς θαυμαστός μεταξύ τών κοινωνιολόγων καί ανθρωπιστών τοϋ αϊώνος 
μας. Ή δεύτερα μακρά άνακοίνωσις ήτο τοϋ καθηγητοϋ τοϋ έν Ρώμη Ανατολικού 
Παπικού Ινστιτούτου πατρός Ιωσήφ ΟίΠ (Άγγλου), ό όποιος έδωκεν εύρεΐαν εικόνα 
τής θεολογικής καί εκκλησιαστικής κινήσεως τής Δύσεως κατά τόν ΙΕ' αιώνα. Ό ομιλη¬ 

τής, έξέχων συγγραφεύς βιβλίου περί τής ψευδοσυνόδου τής Φλωρεντίας, δέν ήδύνατο 
νά ΐδη τόν Βησσαρίωνα παρά ώς σύμβολον τής ένώσεως τών δύο Εκκλησιών. Εις τήν 
συνεδρίαν μάλιστα προήδρευε — κληθείς έκ Ρώμης επί τούτω —ό ήγούμενος τής Κρυ- 

πτοφέρρης Θεόδοιρος Μινίσκι, σοφός έκκλησιαστικός. Ή έπακολουθήσασα εισήγη- 

σίς - διάλεξις ήτο ή ΐδική μου, ό όποιος έδωκα άπό ελληνικής πλευράς τό περίγραμμα 
τής καταστάσεως τής Ανατολής καί Δύσεως κατά τούς χρόνους τοϋ Βησσαρίωνος καί 
έτοποθέτησα αύτόν έναντι τοϋ ησυχαστικού κινήματος άφ5 ενός καί τής διά πολιτικήν 
σκοπιμότητα ούνίας. Υποχρεωμένος νά χαρακτηρίσω τόν καρδινάλιον ώς θρησκευτι¬ 

κήν προσωπικότητα, έδέχθην ότι ήτο μέγας πολιτικός, μεγάλη εκκλησιαστική προσω- 

πικότης, άλλ5 ώς Χριστιανός άπιστος μαθητής τοϋ Πλήθιονος. Καί ή βάσις τής πολι¬ 

τικής του σκέψεως ήτο εσφαλμένη, διότι άν αί σταυροφορίαι τάς όποιας ένήργει διά 
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τοΰ πάπα καί των ήγεμόνων τής Εύρώπης νά κινήση προς άπελευθέρωσιν τής Κων¬ 

σταντινουπόλεως έπετύγχανον, τό Βυζάντιον, τό όποιον θά όνίστατο, θά είχε φράγκον 
βασιλέα καί ούνίτας αρχιερείς, θά έχανε δηλαδή τόν εθνικόν του χαρακτήρα. Προς 
μεγάλην δυσαρέσκειαν πολλών έκ των άκροατών μου έδικαίωσα τόν Σχολάριον καί την 
πολιτικήν του καί εξήγησα, διατί ό Χριστός καί όχι ό Πλάτων διέσωσε τόν έθνισμόν 
μας κατά τήν μακράν μας δουλείαν. Αί απόψεις μου ύπεστηρίχθησαν μέ πολύ θάρρος 
τό όποιον έχαροποίησε εικοσάδα παρισταμένων Ελλήνων, άλλά δεν ένεθάρρυνε τούς 
Ιταλούς καθολικούς νά τάς συζητήσουν δημοσία. Τό κείμενόν μου ώς καί αί περισσό¬ 

τερα! ανακοινώσεις έδημοσιεύθησαν εις τά 5ΒΝ, IV, 1968 (ίταλιστί). 
Ν. Β. Τ. 

ΤΟ Α' ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΝ ΕΝΕΤΙΑ 

(1-5 Ιουνίου 1968) 

ΒΕΝΕΤΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΙΕ' ΑΙΩΝΟΣ 

Θά εξιστορήσω τά κατά τήν όργάνωσιν, διεξαγωγήν καί τά θέματα τοΰ από 1 - 5 

Ιουνίου 1968 συγκληθέντος εις τήν νησίδα τοΰ Αγίου Γεωργίου τοΰ Μείζονος έν Ένετία 
«Πρώτου Διεθνοΰς Συνεδρίου τής Τστορίας καί τοΰ Πολιτισμού τής Ένετίας». Καί τοΰτο 
ώργανώθη από τόν έν Μιλάνφ διαπρεπή Ιταλόν βυζαντινολόγον καθηγητήν κ. Αβοείίηο 
ΡοΓίυδί, ό όποιος διευθύνει τό ίδρυμα «Ένετία καί Ανατολή» καί θέμα του έσχε τό ακό¬ 

λουθον : «Ή Βενετία καί ή Ανατολή μέχρι τοΰ τέλους τοΰ ΙΕ' αίώνος» (1500). Τόν οργα¬ 

νωτήν έβοήθει δραστήριος νέος, ό κ. Αντώνιος Καρίλε. Προς τιμήν μας δέ, όφείλομεν 
νά εΐπωμεν ότι έλήφθη ώς πρότυπον ή όργάνωσις των δύο Κρητολογικών Συνεδρίων 
(1961, 1966), οί πλεΐστοι των μεσαιωνολόγων συνέδρων τοΰ οποίου έκλήθησαν καί εις 
Βενετίαν (μολονότι δέν προσήλθον παρά ελάχιστοι). 

Τό συνέδριον συνέπεσε μέ δραματικός έξελίξεις έν Γαλλία καί Ιταλία. Οί Γάλλοι 
αντιπρόσωποι δέν ήδυνήθησαν νά έλθουν, έλλείψει συγκοινωνιών, καί ό μόνος πού τό 
κατώρθωσεν ήτο ό καθηγητής τοΰ Στρασβούργου κ. Ρ. Τΐιίπεί, έλθών μέσιρ Γερμανίας. 

Έκ των 550 άναμενομένων δέν ήλθον οΰτε οί 200 καί όχι δι5 όλας τάς συνεδρίας. Οί 
Έλληνες εΐχον δηλώσει συμμετοχήν εις μέγαν άριθμόν, άλλ’ ελάχιστοι ήλθον. Έκ των 
Ελλήνων τής διασπορδς ήσαν παρόντες επ’ ολίγον ή καθ’ 5λον τό συνέδριον έξ Αμερι¬ 

κής οί καθηγηταί κ.κ. Κ. Γιαννακόπουλος, Γ. Άρνάκης καί Κ. Τρυπάνης, έκ Γερμανίας ή 
κ. Τσιδώρα Καμαρινέα - Ρόζενταλ καί τινες άλλοι. Ή μεγαλύτερα όμάς ήτο τοΰ Ελλη¬ 

νικού Ινστιτούτου Βυζαντινών καί Μεταβυζαντινών Σπουδών υπό τόν καθηγητήν κ. Μα- 

νοΰσον I. Μανούσακαν, νΰν διευθυντήν, τήν πρώην διευθύντριαν καθηγήτριαν κυρίαν 
Σοφίαν Άντωνιάδου καί δεκάδα ύποτρόφων καί συνεργατών τοΰ Ιδρύματος, τό όποιον 
προοδεύει άλματωδώς καί τιμά τήν Πατρίδα μας εις τό κέντρον τής Εύρώπης. Φυσικά 
ήτο παρών ό μέγιστος των ζώντων Ελλήνων ιστοριοδιφών κ. Κωνστ. Μέρτζιος, ό αρχαιο¬ 

λόγος κ. Μανόλης Χατζηδάκης καί άλλοι τινές. Έκ των καθηγητών των τεσσάρων πανε¬ 

πιστημίων μόνος παρών (άτομικώς, χωρίς ν’ άντιπροσωπεύη ούδένα) ήτο ό υποφαινό¬ 

μενος, ό όποιος είχε καί βασικήν εϊσήγησιν καί ήτο φιλοξενούμενος τοΰ Συνεδρίου. 

Τό Συνέδριον ήτο χωρισμένον εις πέντε τμήματα, έξ ών τό πρώτον ήτο τής Τστορίας, 
τό δεύτερον τοΰ Δικαίου καί τής Οικονομίας, τό τρίτον Φιλολογικόν καί Μουσικόν, τό 
τέταρτον τής Εκκλησιαστικής Τστορίας καί τό πέμπτον τής Τέχνης. Μέλος τής τιμητικής 
έπιτροπής τοΰ Συνεδρίου ήτο καί ό κ. Μανούσακας, εκείνος δέ καί εγώ ήμεθα οι μόνοι 
"Ελληνες οί όποιοι προηδρεύσαμεν τμημάτων (τοΰ ΤστορικοΟ ό ύποφαινόμενος κατά 
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τήν πρώτην συνεδρίαν, τής Εκκλησιαστικής Τστορίας ό κ. συνάδελφος). Πολλαί μετα- 

βολαί καί συμπτύξεις έγιναν εις τό πρόγραμμα, λόγιρ των απουσιών καί ή τάξις δέν ήτο 
ιδεώδης, ώστε ή έπιτυχία απ’ αυτής τής πλευράς δέν ήτο μεγάλη. Αϊ περισσότερα! ανα¬ 

κοινώσεις έγιναν ίταλιστί (καί των άγνοούντων τήν γλώσσαν), διότι δέν υπήρχε μετά- 

φρασις. Αί συζητήσεις ήσαν μάλλον άραιαί καί ασήμαντοι. Έγινε καί μία εκδρομή θα- 

λασσία εις τό βυζαντινόν Τορτσέλλο, όπου πολλοί έβλεπαν διά πρώτην φοράν τόν Βυ¬ 

ζαντινόν καθεδρικόν ναόν. Αλλά τό Συνέδριον έγινε κυρίως εις τάς αύλάς, τά περιστύλια, 

τό κυλικεΐον καί τά σαλόνια τής Ροηάεζϊοηε Οίηί, ώς συνήθως, όπου οί σύνεδροι, εΐχον 
τήν ευκαιρίαν νά γνωρισθοΰν, νά συζητήσουν, νά άστειευθοΰν, νά άναμνησθοΰν ήμερων 
αρχαίων (οί παλαιότεροι). Ως ήτο επόμενον, ή γιουγκοσλαβική άντιπροσωπεία ήτο 
σημαντική, διότι ή Ένετία ύπήρξεν έπικυρίαρχος τής Δαλματίας. Καί οί Ρουμάνοι άντε- 

προσωπεύθησαν έπαρκώς. Ό Βούλγαρος αντιπρόσωπος καθηγητής Ντουΐτσεφ, έκ τών 
κορυφαίιον βυζαντινολόγον καί σλαβιστών, σπουδάσας έν Ιταλία, ήτο συμπαθέστατος 
καί λίαν ενημερωμένος. Τόν έβλεπα διά πρώτην φοράν. Πολλοί ήσαν οί έξ Αμερικής 
αντιπρόσωποι, διαφόρων ειδικοτήτων. Δέν έλειψαν συμπαθείς κυρίαι καί δεσποινίδες, 

αί όποϊαι ασχολούνται μέ τήν έκδοσιν έγγράφιον ή ίστορικάς μελετάς. Επίσης καί κλη¬ 

ρικοί, ώς ό καθηγητής Μάντιτς (Κροάτης έν Αμερική), ό καθηγητής Βαλεντίνι (άλβανο- 

λόγος, Παλέρμον), ό πατήρ Στιερνόν (διευθυντής τοΰ Γαλλικού Βυζαντινολογικοΰ Ινστι¬ 

τούτου, Παρίσι), ό πατήρ Τωσήφ Γκίλλ (Άγγλος, Ρώμη), ό νέος μελετητής πατήρ Φεν- 

τάλτο (άσχολούμενος μέ τόν Μαργούνιον) καί άλλοι πολλοί. 
Η πρώτη έπίσημος συνεδρία (ολομέλεια καί προσκεκλημένοι) έγινε τό πρωί τοΰ 

Σαββάτου 1ης Ιουνίου μέ έπισήμους όμιλίας καί μακράς Ανακοινώσεις. Άπό τό Από¬ 

γευμα ήρχισαν αί Ανακοινώσεις (όλιγώτερον παρακολουθούμεναι πάντοτε άπό τάς τελε- 

τάς), εν αρχή εις τήν ολομέλειαν. Μακρά όμιλία εύφορωτάτη καί καλλιεπής τοΰ έν Πα- 

δούη καθηγητοΰ τής Βυζαντινής Τέχνης κ. Μπεττίνι, Απέδειξε πόσον κακόν κάμνεί ή 
κοινιονιολογία μέ τούς αριστερισμούς της εις τήν έρμηνείαν τής Τέχνης. Ή Ιδική μου 
μακρά όμιλία (ή οποία μέ τήν βιβλιογραφίαν καί τάς σημειώσεις της θά δημοσιευθή 
ίταλιστί εις τά Πρακτικά τοΰ Συνεδρίου, άνεφέρετο εις τήν πολιτικήν τής Ένετίας ώς 
κράτους απέναντι τών Κρητών Όρθοδόξων εις τόν εκκλησιαστικόν τομέα (1211 - 1500). 

Ένφ ό Κροάτης π.χ. συνάδελφος ύπεστήριξεν ότι ή Ένετία ένδιεφέρετο μόνον διά τό 
έμπόριον καί τά λιμάνια τής Ένετίας, εγώ έδωκα δραματικήν εικόνα τής ανατροπής 
τής κοινωνικής άρθρώσεως τής Κρήτης μετά τήν άπόβασιν εκεί τών Ενετών άποίκων, 

οί όποιοι περιήγαγον τούς εντοπίους εις τήν τάξιν τών βιλλάνων (παροίκων) και επο¬ 

μένως καί τόν ορθόδοξον κλήρον, τόν όποιον έστέρησαν τών οικονομικών του στοιχείων, 

εισοδημάτων, επισκοπικών εδρών, τής δυνατότητος νά όδηγή πνευματικώς καί ηθικώς 
τούς Κρήτας. Ή γή διηρέθη εις τρία, τό έν έδόθη εις τούς Φράγκους άποίκους, τό δεύτερον 
εις τό δημόσιον, τό τρίτον εις τήν (χωρίς ποίμνιον) Λατινικήν Εκκλησίαν.Έάν οί άρχον- 

τορρωμαΐοι (Βυζαντινοί ίδιοκτήται τής γης) έγκατέλειπον τήν Κρήτην καί τούς ανθρώ¬ 

πους της καί έφευγον εις τήν Νίκαιαν, τήν Ήπειρον ή τήν Τραπεζοϋντα, ό πληθυσμός 
θά έξηθλιοΰτο. Επολέμησαν έπί 150 χρόνια (μέχρι τοΰ 1361 τούλάχιστον) διά νά δια- 

σώσουν μέρος τής γης των καί νά εξασφαλίσουν τήν άπελευθέρωσιν μέρους τών Ανθρώπων 
των. Αυτή των ή επιμονή έφερεν εις συμβιβασμόν, άνεγνωρίσθησαν ώς φεουδάρχαι, 
έπροστάτευσαν τούς ορθοδόξους, τά μοναστήρια, άφωμοίωσαν έν πολλοΐς τούς κατα- 

κτητάς. Εδόθη τό δικαίωμα εις τούς βιλλάνους νά γίνονται παπάδες. Οί παπάδες καί 
καλόγηροι ησαν οί καλύτεροι σύμμαχοι τών όρθοδόξων φεουδαρχών κατά τάς επανα¬ 

στάσεις των καί πολλάκις κατεδιώχθησαν αγρίως. Ή Ένετία δέν ήθέλησε νά παραδώση 
τήν Κρητικήν Εκκλησίαν χειροπόδαρα δεμένην εις τόν Πάπαν, διότι έφοβεΐτο ότι ό 
πληθυσμός θά έξηγείρετο. Όσάκις εύρίσκετο πρό έπαναστάσεως τών εντοπίων, ή πολι- 
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τική της ήτο αυστηρότερα, όσάκις διηρχόμεθα ειρηνικήν περίοδον ήπιωτέρα. Τήν νήσον 
διφκουν, έξ έπόψεως ορθοδόξων, πρωτοπαπαδες, άνά εις εις έκαστον των τεσσάρων 
διαμερισμάτων, μή υπαγόμενοι εις τούς Λατίνους επισκόπους Κρήτης ή τον Πάπαν, 

άλλ’ ούτε τον Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως. Οί 130 ιερείς (ορθόδοξοι) πού ύπή- 

γοντο εις τόν Λατίνον αρχιεπίσκοπον, δεν ήσαν πράγματι ούνΐται ούδ" αύτοί. Οί 12 ούνΐ- 

ται τού κληροδοτήματος Βησσαρίωνος ήσαν πρόσωπα ανυπόληπτα καί μισούμενα. Κατέ¬ 

ληξα με τό νέον διά τήν επιστήμην συμπέρασμα ότι τήν θρησκευτικήν πολιτικήν τής 
Ένετίας έπέβαλον εις αυτήν οί ορθόδοξοι διά τής άντιστάσεως. Έάν δεν ύπήρχεν άντί- 

στασις εις τήν φραγκικήν κατοχήν, οί Κρήτες θά ύπεβάλλοντο εις πλήρη αφελληνισμόν 
διά τής επιβολής τού λατινικού δόγματος. 

Μεγάλης έπιστημονικής χρησιμότητος θ’ άποβή ή μακρά άνακοίνωσις τού συνα¬ 

δέλφου κ. Μ. I. Μανούσακα, υπό τόν τίτλον «Ή νήσος τής Κρήτης ύπό τήν ένετικήν 
κατοχήν. Προβλήματα καί έρευναι». Είναι γνωστόν ότι ή βιβλιογραφία περί τήν ένετο- 

κρατουμένην Κρήτην είναι λίαν εκτεταμένη καί αφορά είζ τήν Ιστορίαν (Πολιτικήν, 

Οικονομικήν, Εκκλησιαστικήν, τής Τέχνης), τήν Φιλολογίαν (Έρωτόκριτος, Κρητικόν 
Θέατρον), τήν έρευναν τών άρχείων και πολυποίκιλα θέματα. Μέγα μέρος τής έν λόγφ 
βιβλιογραφίας είναι έλληνική (μελέται, έργασίαι, δημοσιεύματα Ελλήνων καί ελληνι¬ 

στί), ή οποία συνήθως παροράται από τούς ξένους. Ό κ. Μανούσακας προέβη εις μίαν 
έμπεριστατωμένην καί (διά πρώτην φοράν συγκεντρουμένων των στοιχείων) λεπτομερε- 

στάτην έκθεσιν τής πορείας τών σχετικών μελετών καί ερευνών καί των προοπτικών 
τής έρεύνης τού μέλλοντος. Κατά τήν δημοσίευσιν τής έργασίας θά προστεθούν πολυ¬ 

άριθμοι βιβλιογραφικά! ενδείξεις, ώστε αΰτη νά καταστή πράγματι οδηγός ή ΚΛΕΙΣ 
διά τάς σχετικάς έργασίας. Καί τούτο είναι μία ύπηρεσία πρός τήν ελληνικήν έπιστήμην 
τού εκλεκτού έρευνητοΰ καί έπιστήμονος, ό όποιος διά τής όργανώσεως τού έν Ενετίμ 
μοναδικού ελληνικού επιστημονικού ιδρύματος καί διά τών επαφών, συνεργασιών καί 
οδηγιών του κατευθύνει σήμερον κατά τρόπον άριστον τήν σχετικήν έργασίαν. 

Μεταξύ τών συνέδρων οί όποιοι παρηκολούθησαν τό έν Ένετίμ συνέδριον, ήτο 
καί ό γνωστότατος τυπογράφος μας κ. Μήνας Μυρτίδης, ό όποιος έσχε τήν ευκαιρίαν 
νά γνωρίση έκ τού πλησίον τήν πόλιν όπου ήκμασαν τά ελληνικά τυπογραφεία τού Φοί- 
νικος καί τού 'Αγίου Γεωργίου, τών Ήπειρωτών Σάρων, Θεοδοσίου, Γλυκέων, τών Βε¬ 

λούδων κλπ. καί νά συγκρίνη τάς ταπεινός άλλά θαυματουργούς έλλη νικάς εγκαταστάσεις 
πρός τάς άνετους καί συγχρόνους τής Ροηό&ζϊοηε €ίπί, όπου τώρα έκδίδονται πολυ¬ 

άριθμα βιβλία σχετικά μέ τήν νύν τουριστικήν Γαληνοτάτην ή οποία εξακολουθεί νά 
γοητεύη τόν επισκέπτην ου μόνον μέ τά μνημεία καί τόν πλούτον της, αλλά καί μέ ανα¬ 

μνήσεις καί έρεύνας τού παρελθόντος ας καλλιεργεί. 
Ν. Β.Τ. 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΑΛΩΣΕΩΣ ΤΉΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 

Τήν 29 Μαίου/11 "Ιουνίου 1968, ότε συνέπιπτεν ή 515η επέτειος τής υπό τών Τούρ¬ 

κων άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως καί τής θυσίας τού τελευταίου Έλληνος βασι- 
λέως αύτής Κωνσταντίνου τού Παλαιολόγου καί τών σύν αυτώ πεσόντων Ελλήνων καί 
ξένων, ή Εταιρεία ημών έτέλεσε τό πρό πολλοϋ καθιερωθέν μνημόσυνον (πολιτικόν) 

έν τή μεγάλη αιθούση τής "Αρχαιολογικής Εταιρείας, καθ 6 μετ είσήγησιν τού Προέδρου 
ημών ακαδημαϊκού καί καθηγητού κ. "Αναστασίου Ορλάνδου, ώμίλησεν ό γενικός γραμ- 

ματεύς τής Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών καθηγητής κ. Νικ. Β. Τιομαδάκης. Ούτος 
άνεφέρθη εις τό γεγονός τής ήμέρας ΐστορικώς καί άπέκρουσε τάς κατά τά τελευταία 
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έτη κακώς ύποστηριχθείσας απόψεις ότι ή Πόλις έσυνθηκολόγησε δήθεν καί δέν 
παρεδόθη. 

Κατά τήν τελετήν παρέστησαν πολλοί επιστήμονες καί λόγιοι καί πλήθος κόσμου 
σεβόμενον τήν παράδοσιν. 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΟΥ 

Τήν 19ην Σεπτεμβρίου 1968 έν Ήρακλείφ Κρήτης ώργανώθη ύπό τού Δήμου τής 
πόλεως πολιτικόν μνημόσυνον επί τή τεσσαρακοστή έπετεΐω από τού θανάτου τού αει¬ 

μνήστου Κρητός αρχαιολόγου καί μεσαιωνολόγου Στεφάνου Ξανθουδίδου, εκδότου τού 
Έρωτοκρίτου καί άλλων φιλολογικών μνημείων τής Κρήτης, και πολυαρίθμων βυζαντι¬ 

νών κειμένων. Κληθείς πρός τούτο μετέβη εις Ηράκλειον ό καθηγητής κ. Νικόλαος 
Β. Τωμαδάκης, ό όποιος — μετ’ είσήγησιν τού δημάρχου Ηρακλείου κ. Νικολάου Χα- 

τζάκη — ώμίλησε περί τού βίου καί τού έργου (ιστορικού, φιλολογικού καί έρευνητικοΰ 
ιδία) τού αειμνήστου κρητολόγου Στεφάνου Ξανθουδίδου. Ή ομιλία έγένετο εις τήν 
αίθουσαν τής βασιλικής τού 'Αγίου Μάρκου έπί παρουσία τού Αρχιεπισκόπου Κρήτης, 

τών στρατιωτικών καί πολιτικών άρχών, τών εκπαιδευτικών και πλήθους κόσμου, τιμών- 

τος τήν μνήμην τού αειμνήστου Στεφάνου Ξανθουδίδου, έδημοσιεύθη δέ διά τού περ. 

«Άθηνά» Ο', 1968, σσ. 311 - 324. 

ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝ ΚΟΖΑΝΗ (1970) 

Ή γεραρά έν "Αθήναις Επιστημονική Εταιρεία, τής όποιας ό καθηγητής κ. Ν. Β. 

Τωμαδάκης άπό τού 1930 είναι έταΐρος, από δέ τού 1947 διευθυντής τού περιοδικού «Αθή¬ 

να», απεφάσισε νά έορτάση τήν τεσσαροκονταετήρίδα (1929 - 1969) τής έπιστημονικής 
του δράσεοος, όργανώσασα, έν συνεννοήσει πρός ξένους βυζαντινολόγους συναδέλφους, 

φίλους καί μαθητάς τού τιμωμένου ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ έν 
Κοζάνη (μεσαιωνική πόλει τής Δυτικής Μακεδονίας μέ παλαιά μνημεία και άξιόλογον 
βιβλιοθήκην) διά τήν άνοιξιν τού 1970, προσκαλέσασα πρός τούτο πεντηκοντάδα ειδικών, 

τούς όποιους καί θά φιλοξενήση. Οί μέλλοντες νά μετάσχουν τού Συμποσίου θ" αναπτύ¬ 

ξουν δι’ ανακοινώσεων καί εισηγήσεων τήν σημασίαν τήν όποιαν έχει καθ’ εαυτό ή Βυ¬ 

ζαντινή Φιλολογία και διά τούς συναφείς κλάδους (γλώσσαν, ιστορίαν, τέχνην, θεολο¬ 

γίαν, παλαιογραφίαν, δίκαιον, μουσικήν, φιλοσοφίαν κλπ.). 

Ειδική επιτροπή άνέλαβε τήν όργάνωσιν καί τήν τύπωσιν τών εισηγήσεων καί 
άνακοινώσεων διά του περ. «"Αθήνα». 

Μεταξύ τών δηλωσάντων συμμετοχήν είναι ό σεβ. μητροπολίτης Κοζάνης καί 
Σερβίων κ. Διονύσιος, ό έν Κοζάνη ιστοριοδίφης κ. Ν. Δελιαλής, οί πρόεδροι τής Εται¬ 

ρείας Ιστορικών Κρητικών Μελετών ("Ηρακλείου) καί τού Φιλολογικού Συλλόγου (Χα¬ 

νιών) «'Ο Χρυσόστομος», είκοσάς ξένων βυζαντινολόγων έν οίς καί οί κ.κ. ΑΙεχαπάει* 

Τυτγη, Ο. δίπιηΕ "Ιωάννης - Θεοφάνης Παπαδημητρίου (Αμερική), Η. Ηαη^εΓ (Αυστρία), 

Ργ. Ηαΐΐίίη (Βέλγιον), καθηγητής κ. Κ. Ο&ίίόίό (Ζ&§Γεό), καθηγητής κ. "Αθανάσιος Καμ¬ 

πύλης (Γερμανία), Κ. Οαπίατεΐΐα, Ο. δοάΪΓό, Μ. Οΐ§&ηΙε, δ. ΙπιρεΙΙΐζζβΗ, Αηί. Ο&ι-ζγα, 

Ο. Ματζί, €. Οιρίζζί, Β&ΓίοΙοηιηιεο όΐ δεΙνο, δίς Εηι\ Ροΐΐϊβπ, Κα Αόα ΟοηζαΙο (Ιτα¬ 

λία), ό καθηγητής κ. Ν. Δρανδάκης ("Ιωάννινα), ό καθηγητής κ. Π. Χρήστου καί ό κ. 

Βασ. Λαούρδας (Θεσσαλονίκη), ό καθηγητής κ. "Ανδρ. Φυτράκης, ό καθηγητής κ. Γ. Κ. 
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Σπυριδάκης, οί δ.φ. κ. Δ. Βαγιακάκος, Χρ. Πατρινέλπς καί Εύαγγ. Σταμάτης, ό καθηγη¬ 

τής κ. Φ. Μπουμπουλίδης, ό υφηγητής κ. Δ. Οίκονομίδης, οί μαθηταί τοΟ τιμωμένου 
καθηγητής Ευάγγελος Μουτσόπουλος, καθηγητής Δ. Κουτσογιαννόπουλος, ύφηγηταί 
κ. Ν. Λιβαδάρας καί Άθ. Κομίνης, Παν. Νικολόπουλος. Όμοίως ό κ. Τάσος Άθ. Γρι- 
τσόπουλος, ό κ. Κ. Α. Μανάφης, οί δ.φ. κ. Στυλ. Παπαδόπουλος καί Μενέλαος Τουρ- 

τόγλου, οί κ. Ν. Μάτσης, Σπ. Τρωϊάνος, Σταύρος Κουρούσης, Ευτύχιος I. Τωμαδάκης, 

αί δίδες Χαρίκλεια Μπάρλα, Αγνή Βασιλικοπούλου καί ίκανός αριθμός άλλων επιστη¬ 

μόνων βυζαντινολόγων καί μή. 

ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 

α') ΚΕΝΤΡΟΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ 
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ ΑΥΤΗΣ 

ΕΚΘΕΣΙΣ 
ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1968 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 

Α'. ΣΥΝΤΑΞΙΣ ΤΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ 

ΤοΟ ολιγάριθμου προσωπικού (τού διευθυντοΰ καί τριών συντακτών) κύριον έργον 
κατά τό λήγον έτος ήτο ή σύνταξις γλωσσικού Ολικού. "Ηδη υπάρχουν έτοιμοι προς 
έκτύπωσιν οκτώ συντακτικαί σειραί, καλύπτουσαι τό δεύτερον τμήμα του τετάρτου τό¬ 

μου, δη λ. ολόκληρον τό γράμμα γ καί μέγα μέρος τού γράμματος <5. 

Τού δευτέρου τούτου ήμιτόμου έχουν έκτυπωθή έπτά τυπογραφικά φύλλα καί δύο 
εύρίσκονται ήδη υπό έκτύπωσιν. Κατά τήν πρόοδον όμως τής εργασίας διεπιστώθη έκ 
τού συντασσομένου υλικού ή ανάγκη καθιερώσεως καί νέων φωνητικών συμβόλων διά 
τήν κατά τό δυνατόν άκριβεστέραν φωνητικήν άπόδοσιν υλικού εξ ώρισμένων περιοχών 
τής Ελλάδος. 'Η χρήσις τών φωνητικών τούτων συμβόλων ένεκρίθη καί υπό τής Εφο¬ 

ρευτικής Επιτροπής τού Κέντρου. 

Β'. ΑΠΟΔΕΑΤΙΩΣΙΣ - ΛΗΜΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΙΣ 

Ελλείψει επαρκούς προσωπικού δι’ άποδελτίωσιν ύλικού έκ χειρογράφων τού 
Κέντρου καί έκ μελετών εις τοπικά περιοδικά, όπου αναγράφεται ιδιωματικόν υλικόν, 

ή εργασία αΰτη, γενομένη ύπό ενός μόνον συντάκτου καί ένός γραφέως, δεν καλύπτει 
τάς άνάγκας τού Κέντρου. Παρά ταύτα άπεδελτιώθησαν ένδεκα χειρόγραφα, ών τό υλικόν 
άνήλθεν εις τεσσαράκοντα περίπου χιλιάδας δελτία. Τούτο λημματογραφηθέν υπό τών 
παλαιοτέρων συντακτών, τών άσχολουμένων κυρίως μέ τήν σύνταξιν, έταξινομήθη εις 
τό Άρχεΐον ύπό τής γραφέως δ/δος Θ. Μπόμ, ούτως ώστε καθίσταται πρόσφορον καί 
εις τήν σύνταξιν τών οικείων άρθρων τού Λεξικού καί προσιτόν εις τήν επιστημονικήν 
έρευναν. 

Παραμένουν όμως προς άποδελτίωσιν μόνον χειρόγραφα τού Κέντρου περίπου εκα¬ 

τόν, άντιπροσωπεύοντα 600 περίπου χιλιάδας δελτία. Εις ταύτα δέον νά προστεθή καί τό 
γλωσσικόν υλικόν τών τοπικών περιοδικών καί επετηρίδων. Ή άποδελτίωσις πάντων 
τούτων καθίσταται αναγκαία, έάν θέλωμεν νά άποβλέπωμεν πρός τήν πληρότητα τού συν- 

τελουμένου έργου. Διά τούτο ό διορισμός γραφέων άποδελτιωτών είναι άπαραίτητος, 

ϊνα άντιμετωπισθή έπαρκώς καί έπωφελώς διά τό Λεξικόν τό νύν ύφιστάμενον κενόν ώς 
πρός τον τομέα τούτον τής εργασίας τού Κέντρου. 
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Γ'. ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ 

Αί προγραμματισθεΐσαι άποστολαί τών συντακτών πρός συλλογήν γλωσσικού Ολι¬ 

κού έπραγματοποιήθησαν κατά τό θέρος καί διά τό ανεπαρκές διάστημα τών 20 ημερών. 

Οΰτω, 1) ό διευθυντής τού Κέντρου κ. Δ. Βαγιακάκος μετέβη είς τήν έπαρχίαν Έπιδαύρου 
Λιμηρας, 2) ό συντάκτης κ. ’ΑΘ. Κωστάκης συνεκέντρωσεν Ολικόν έκ προσφύγων τών Τσα- 

κονικών χωρίων Βάτικα καί Χαβουτσί, οί όποιοι εύρίσκονται έγκατεστημένοι εις περιο¬ 

χήν Καστοριάς, 3) ό συντάκτης κ. Στ. Μάνεσης ειργάσθη είς περιοχήν τής Ηλείας καί 
4) ό συντάκτης κ, Ν. Κοντοσόπουλος εις τήν περιοχήν τών Σερρών. 

Έπί πλέον ό συντάκτης κ. Άν. Καραναστάσης, χορηγούσης πάλιν τής Μπαγκείου 
Επιτροπής, είσηγήσει τού προέδρου αύτής κ. Φ. Δραγούμη, μετέβη έπί δίμηνον εις τάς 
Ελληνοφώνους περιοχάς τής Κάτω Ιταλίας πρός συμπλήρωσιν τού διά προηγουμένων 
έκεΐ αποστολών του συγκεντρωθέντος γλωσσικού όλικοΰ. 

Τό σύνολον τού διά τών ανωτέρω αποστολών συγκεντρωθέντος ιδιωματικού υλι¬ 

κού άνέρχεται είς χιλίας έπτακοσίας περίπου σελίδας. Σημειωτέον ότι δέν έλαβε μέρος 
εις αποστολήν ό συντάκτης κ. Δ. Κρεκούκιας, ώς εύρισκόμενος εις έκπαιδευτίκήν άδειαν, 

ούτε έπίσης ό συντάκτης κ. Εύάγγ. Ρούσσος. 

Δ'. ΛΕΞΙΚΟ ΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΑΤΙΟΝ 

Περατούται ή έκτύπωσις τού ενδεκάτου τόμου, περιλαμβάνοντος γλωσσικός πραγμα¬ 

τείας καί εκθέσεις τών γλωσσικών διαγωνισμών τής έν Άθήναις Γλωσσικής Εταιρείας. 

Ε'. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

Ή βιβλιοθήκη τού Κέντρου κατά τό λήγον έτος έπλουτίσθη διά πεντήκοντα πέντε 
τόμων βιβλίων, λεξικών, περιοδικών καί ανατύπων, προερχόμενων είτε δΓ αγοράς έκ τής 
διατεθείσης ύπό τής Ακαδημίας είς τό Κέντρον πιστώσεως, είτε διά δωρεάς τών 
συγγραφέων. 

Τ'. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ 

Τό Κέντρον έπλουτίσθη έκ δεκαπέντε χειρογράφων γλωσσικής ύλης, προερχομένων 
ώς ακολούθως: Έξ αποστολής τού διευθυντοΰ καί τών συντακτών τού Κέντρου χειρό¬ 

γραφα πέντε, έξ ών τό έν διά χορηγείας τής Μπαγκείου Επιτροπής. Έκ δωρεάς τής έν 
Άθήναις Γλωσσικής Εταιρείας χειρόγραφα δέκα. 

Σύνολον σελίδων 3.500. Τό σύνολον τών χειρογράφων τού Λεξικού ανέρχεται 
εις 903. 

Ζ'. ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ 

Ό συντάκτης κ. Δημήτριος Κρεκούκιας έλαβε δεκαήμερον κανονικήν άδειαν καί 
άπό 4ης Μαρτίου έτησίαν έκπαιδευτίκήν άδειαν διά Ιταλίαν. 

Η'. ΛΟΙΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

1) Έπερατώθη ό καταρτιζόμενος ύπό τής γραφέως δ/δος Θ. Μπόμ βοηθητικός 
πίναξ (Άρχεΐον) ιδιωματικών λέξεων, ευρισκομένων είς κείμενα άρθρων τών έκτυπωθέν- 

των τεσσάρων τόμων του Λεξικού καί οΰτω καθίσταται δυνατή κατά τήν σύνταξιν καί 
έκτύπωσιν ή τήρησις ενιαίας όρθογραφίας τών ιδιωματικών λέξεων. 

2) Έπερατώθη ύπό τής ιδίας ό πίναξ τών καταλήξεων τών άρθρων τών τεσσάρων έκ- 

τυπωθέντων τόμων, όστις είναι άπαραίτητος γνώμοιν τών συντακτών κατά τήν σύνταξιν 
τών άρθρων ιδία ώς πρός τό ετυμολογικόν μέρος. 
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3) Παρασκευάζεται επίσης ύπό τής Ιδίας ό καταρτισμός πίνακος λημμάτων διά τήν 
ορθήν λημματογράφησιν καί ένταξιν εις τό Άρχεΐον τοϋ Λεξικού των ιδιωματικών λέ¬ 

ξεων, τών όποιων τό τυπολογικόν μέρος ποικίλλει κατά περιοχάς. 
4) Έτέθησαν αί βάσεις διά τήν έναρξιν τής έργασίας πρός καταρτισμόν τοϋ Γλωσ¬ 

σικού Άτλαντος τής Ελλάδος. 
Τοιαύτη ύπήρξεν ή διά τού ολιγάριθμου προσωπικού συντελεσθεΐσα έν τφ Κέντρω 

εργασία, ή οποία θά ήτο ασφαλώς μεγαλύτερα, έάν έπληρούντο αί έξ κεναι θέσεις διά διο¬ 

ρισμού φιλολόγων, καταγομένων, ώς και κατά τό προηγούμενον έτος έξέθεσα, έκ διαλε¬ 

κτικών περιοχών, κυρίως έκ τού Πόντου, Τσακωνιάς, Β. Ελλάδος, Κύπρου, Δωδεκάνη¬ 

σου, Μάνης, Κρήτης ή και διά φιλολόγων γνωριζόντων τήν Αλβανικήν, Τουρκικήν ή 

Σλαβικήν γλώσσαν. 
Έπί πλέον αναγκαία καθίσταται καί ή τοποθέτησις έν τω Κέντρψ δύο τουλάχιστον 

γραφέων διά τήν άποδελτίωσιν τών έν τφ Άρχείω χειρογράφων καί διαλεκτικών κειμένων, 

ίνα τό κατά τήν σύνταξιν τού Λεξικού υλικόν είναι καί έπαρκές καί άντιπροσωπευτικόν 

περισσοτέρων διαλεκτικών περιοχών. 
Ό Διευθυντής 

ΔΙΚΑΙΟΣ Β. ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ 

β') ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 
(Συνοπτικόν σημείωμα περί τών πεπραγμένων τού Κέντρου κατά τό έτος 1968) 

Τό προσωπικόν τοϋ Κέντρου έξακολουθεΐ νά είναι όλιγαριθμότατον. Έπί οκτώ 
οργανικών θέσεων συντακτών είναι κεναι αί πέντε. Οί παρ αύτω ύπηρετοϋντες άλλοτε 
δύο άπεσπασμένοι έκ τής Μ. Έκπαιδεύσεως έφέτος είργάσθησαν μόνον έπί τινας μήνας 
(από τών μέσων Φεβρουάριου μέχρι λήξεως τοϋ σχολικού έτους), μή άνανεωθείσης έκ- 

τοτε τής άποσπάσεώς των. 
Ή έν άβεβαιότητι αναμονή ένισχύσεως τού προσωπικού καί έξευρέσεως τών άναγ- 

καιούντων οικονομικών πόρων δέν έπέτρεψεν ούδ έφέτος την έπιθυμητήν άνάπτυξιν τής 
δραστηριότητος τοϋ Κέντρου καί τήν πραγματοποίησή εργασιών άπαιτουσών ειδικός 

δαπάνας. 
Ελλείψει χρημάτων δέν έπροχώρησεν ή έκτύπωσις τοϋ δευτέρου τόμου τού Κατα- 

λόγον τών Χειρογράφων τών Μετεώρων. Έτερον δημοσίευμα τού Κέντρου, τά Χαρά¬ 

γματα τον Παρθενώνος τού Ακαδημαϊκού Ά. Όρλάνδου, έκτυποΰται δαπάναις τού συγ- 

γραφέως. Καθυστερημένοι τόμοι τής > Επετηρίδας τού Κέντρου αναμένουν τήν έξεύρεσιν 

πιστώσεων διά νά δοθούν πρός έκτύπωσιν. 
Αί έργασίαι τού Κέντρου περιωρίσθησαν εις αποδελτιώσεις πηγών καί βοη¬ 

θημάτων, εις τήν ταξινόμησιν καί επεξεργασίαν τοϋ έκ Μετεώρων συγκομισθέντος 
υλικού καί εις τήν προεργασίαν διά τήν παρουσίασιν προγραμματισθέντων επιστημονι¬ 

κών δημοσιευμάτων καί χρηστικών έργων. 
(Έκ τούτων μνημονευτέα ή άποδελτίωσις τού δίτομου έργου τών Οίόΐ> καί Βοινεη, 

«Ι&ΐαηιίο δοοίοίν», 1967, όπου πλήθος τουρκικών όρων άπαντώντων καί εις ελληνικά κεί¬ 

μενα τών χρόνων τής Τουρκοκρατίας, ή άποδελτίωσις καί συμπλήρωσις τής αναγραφής 

τών δημοσιευμάτων τού Μ. Γεδεών κ.ά.). 
Παρά τάς πολλάς δυσχερείας καί άναβολάς (πολύμηνος αναμονή τής έγκρίσεως τοϋ 

προϋπολογισμού δαπανών, καθυστέρησις εις τήν έγκρισιν τών ειδικών ενταλμάτων, μακρά 
ασθένεια καί άπουσία του Μητροπολίτου Τρίκκης κ.τ.λ.), έπραγματοποιήθη όλιγοήμερος 
ερευνητική αποστολή εις Μετέωρα, (11-22 Δεκεμβρίου), όπου μετέ- 
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βησαν ό διευθυντής καί δύο συντάκται τού Κέντρου συνοδευόμενοι καί ύπό ειδικού φωτο¬ 

γράφου. 

Εις τό άρχεΐον μικροταινιών (αιΐοΓοΠίπιε) καί φωτογραφιών έκ χειρο¬ 

γράφων κωδίκων, ιστορικών έγγράφων καί σπανίων εντύπων προσετέθη νέον ύλικόν έκ 
Μετεώρων καί άλλων θεσσαλικών κέντρων, καθώς καί έκ διαφόρων βιβλιοθηκών ή αρ¬ 

χείων τού έσωτερικοϋ καί τοϋ έξωτερικοΰ (έξ Άγ. Όρους, έξ "Ανδρου, έξ Όλλανδίας, έκ 
Βατικανού κ.ά.). 

Είς τήν βιβλιοθήκην τοϋ Κέντρου εισήχθησαν κατά τό λήξαν έτος (έξ ανταλ¬ 

λαγών καί δωρεών ή έξ αγοράς) μόνον 153 τόμοι βιβλίων καί περιοδικών (άριθ. βιβλίου 
εισαγωγής 4209 - 4362), ένφ κατά τά παρελθόντα έτη ήσαν συνήθως υπερδιπλάσια. 

Τό έπιστημονικόν προσωπικόν τού Κέντρου, εργαζόμενον καί έξω τών πλαισίων τού 
προγράμματος καί τών εργασιών του Κέντρου, παρουσίασεν επίσης κατά τό λήξαν έτος, 
ώς καί κατά τό παρελθόν, ίδια δημοσιεύματα, μεταξύ τών όποιων συγκαταλέγονται καί δύο 
διατριβαί έπί ύφηγεσίμ. 

Ό συντάκτης τοϋ Κέντρου Β. Σφυρόερας, μεταβάς ίδΐαις δαπάναις κατά τήν διάρ¬ 

κειαν τής κανονικής άδειας του είς "Ανδρον, είργάσθη έπί τινας ημέρας εις τήν παρά τό 
Γαύριον μονήν τής Αγίας, όπου έμελέτησε χειρογράφους κώδικας (από τούς όποιους έφω- 

τογράφησεν άνέκδοτα κείμενα), καθώς καί παλαιά έντυπα, μεταξύ τών όποιων καί πέντε βι¬ 

βλία άγνωστα είς τήν βιβλιογραφίαν τοϋ Εο£πιη<3. Ό αύτός συντάκτης μετέσχεν εις τό έν 
Άθήναις συνελθόν (25 - 29 Απριλίου 1968) Η' Διεθνές Συνέδριον τοϋ ΙηΐΟΓηαίϊοηαΙεδ Βογ- 

§©η - ΙηδΙίΙπί καί προέβη είς άνακοίνωσιν ύπό τον τίτλον: Κάστρα τοϋ Αιγαίου κατά τάς 
παραμονάς τών τουρκοβενετικών πολέμων τοϋ Που αίώνος. 

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ (1968) 

Τό έπιτελεσθέν είς τό Κέντρον Έρεύνης τής Ελληνικής Λαογραφίας έργον κατά 
τό 1968 ύπήρξεν ικανοποιητικόν παρά τό όλιγάριθμον ένσχέσει πρός τούς έπιδιωκομέ- 

νους σκοπούς προσωπικόν αύτοϋ. Είς τό Μουσικόν Τμήμα είς τό όποιον ή έπιστη- 

μονική έργασία έκτελεϊται έπί 15 έτη ούσιαστικώς δΓ ένός μόνον μουσικού, δέν κατέστη 
δυνατόν νά πληρωθή ή δεύτερα κενή οργανική θέσις. Άπό τοϋ Όκτωβρίου ή υπηρεσία 
έστερήθη τής έργασίας τοϋ συντ. Στεφ. Ήμέλλου μεταβάντος είς τήν αλλοδαπήν δΓ 
εύρυτέρας λαογραφικάς σπουδάς, από δε τοϋ τέλους τοϋ έτους καί τοϋ Διευθυντοΰ αύτής 
Καθηγητοΰ, Γεωργ. Κ. Σπυριδάκη, λόγψ άποχωρήσεως αύτοϋ έκ τής ύπηρεσίας. 

Α') ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ. 

1. Εισήχθησαν 148 συλλογαί (χειρόγραφοι ή δακτυλογραφημέναι) έκ σελίδων 
έν συνόλω περίπου 6302. Έκ τών συλλογών τούτων 43 άπεστάλησαν ύπό έκπαιδευτικών, 

ίδιοι τής Στοιχειώδους έκπαιδεύσεως, 73 ύπό τοϋ Νομάρχου Λακωνίας διά τής Προεδρίας 
Κυβερνήσεως, 21 ύπό διαφόρων τρίτων ασχολούμενων είς τον έκ παραδόσεως πολιτισμόν 
τοϋ λαού. Αί ύπόλοιποι 11 προήλθον : α) έκ τών λαογραφικών αποστολών, ώς κατωτέρω, 

τοϋ επιστημονικού προσωπικού τού Κέντρου καί β) έξ ήχογραφήσεων είς τό Κέντρον 
δημοτικών άσμάτων έκτελεσθέντων ύπό λαϊκών τραγουδιστών. 2) Τό Άρχεΐον τον Μου¬ 

σικού τμήματος έπλουτΐσθη δΓ 776 νέων ήχογραφήσεων δημώδους μουσικής (307 γενο- 

μένων ύπό τοϋ ώς άνω προσωπικού τοϋ Κέντρου, 49 έκ προσφοράς ύπό τρίτων καί τέλος 
420 έκ μεταγραφής ήχογραφημένης δημώδους μουσικής ύπό συλλογέων (Ελλήνων καί 
αλλοδαπών), οί όποιοι έχορήγησαν είς τό Κέντρον άντίγραφον αύτής). 3) Είς τήν Δι¬ 

σκοθήκην, πλουτιζομενην συμφώνως πρός τόν Νόμον 4545/1966, κατετέθησαν ύπό παρα¬ 

γωγών δίσκων δημώδους καί λαϊκής μουσικής διά τής Ελληνικής Φωνογραφικής Έται- 
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ρείας «Κολούμπια» 731 δίσκοι, έκαστος εις δύο αντίτυπα, αύξηθέντος οΰτω τοΰ αριθμού 
αύτών εις 2255. 4) Εις το Τμήμα Κινηματογραφήσεων λαογραφικών θεμάτων καί λαϊκών 
/ορών, λειτούργησαν δι’ όλως ανεπαρκών οικονομικών μέσων, άπετυπώθησαν υπό τοΰ 
συντ. Γ. Αίκατερινίδου έπί ταινίας μήκους 270 μέτρων (16 χιλ.) θέματα έκ τοΰ επαγγελ¬ 

ματικού βίου εις Κρήτην. 
Β') Έρευνητικαΐ έργασίαι κατά την θερινήν περίοδον ένεργήθησαν: 1) εις τήν νήσον 

"Ιον διά τοΰ κ. Στεφ. 'Ημέλλου· 2) εις συνοικισμούς τής επαρχίας Τρικάλων διά τής συντ. 

Άννης Παπαμιχαήλ· 3) εις χωρία τοΰ νομού Κοζάνης διά τοΰ συντ. Άγγ. Δευτεραίου 
καί 4) εις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου Κρήτης διά τοΰ συντ. Γ. Αίκατερινίδου. 

Γ') Προς τό συλλεκτικόν καί έρευνητικόν έργον τούτο συνεχίσθη καί τό τής άπο- 

δελτιώσεως καί τής αρχειακής ταξινομήσεως ποικίλης λαογραφικής ύλης. Ούτως άπε- 

δελτιώθη υπό τών γραφέων ή ύλη 63 χειρ/φων συλλογών επί δελτίων 9384, κατετάχθησαν 
δε μετά σχετικήν επεξεργασίαν εις τά οικεία αρχεία 5156 δελτία. Εκ τής επί ταινιών μαγνη¬ 

τοφώνου άποτεθησαυρισμένης δημώδους μουσικής κατεγράφησαν εις τήν ευρωπαϊκήν 

μουσικήν γραφήν 98 δημώδη άσματα. 
Τό έπιστημονικόν προσωπικόν παραλλήλως προς τό έργον τούτο, ήσχολήθη έτι : 

α) εις τήν εκλογήν ύλης έκ τοΰ αρχείου ασμάτων καί επιστημονικήν έπεξεργασίαν αύτής 
διά τήν παρασκευήν προς έκδοσιν τοΰ Β' τόμου Ελληνικών δημοτικών τραγουδιών, 

έξετασθέντων προς τοΰτο έν συνόλορ 159 ασμάτων, β) Εγένετο έναρξις τής συντάξεως 
Λαογραφικοΰ "Ατλαντος θεμάτων τό πρώτον έκ τοΰ γεωργικού βίου (σπορά, θερισμός, 

αλωνισμός, γεωργικά εργαλεία κλπ.) καί έκ τών κατά παράδοσιν πυρών. Διά τόν Άτλαντα 
τούτον, ό όποιος θά χρησιμοποιηθή άργότερον διά τήν σύνταξιν ενιαίου Άτλαντος 
δι’ όλους τούς λαούς τής Ευρώπης, κατηρτίσθη καί έξετυπώθη ειδικόν έρωτηματολό- 

γιον πρός περισυλλογήν τής σχετικής ύλης έκ τής υπαίθρου, 
Δ') ΕΚΔΟΣΕΙΣ : α) Έπερατώθη ή έκτύπωσις καί έκυκλοφορήθησαν άπό τοΰ Όκτω- 

βρίου εις διπλοΰν τόμον, οί τόμοι 18 (1965) καί 19 (1966) τής Έπετηρίδος τοΰ Κέντρου. 

Περιλαμβάνονται μελέται έκ τοΰ προσωπικού τών Π Κ. Σπυριδάκη, Δημ. Οικονομίδου, 

Στ. Καρακάση, Γ. Αίκατερινίδου, τοΰ άπεσπασμένου εις τό Κέντρον Μεσαιωνικού καί 
Νέου Ελληνισμού Εύαγγ. Σκουβαρα, εκθέσεις τών πραγματοποιηθεισών λαογραφικών 
αποστολών, τέλος δέ καί ή λαογραφική βιβλιογραφία τών έτών1964- 1965' β) τό δημο¬ 

σίευμα τοΰ Κέντρου : 'Ελληνικά δημοτικά τραγούδια, τόμ. Γ' (Μουσική Εκλογή), ύπό 
τοΰ Διευθυντοΰ Γεωργ, Σπυριδάκη καί τοΰ συντάκτου μουσικού Σπυρ. Περιστέρη, περα- 

τωθέν έκυκλοφορήθη άπό του τέλους τοΰ έτους. Εις τό έργον τοΰτο περιλαμβάνεται μου¬ 

σική δημωδών άσμάτων έξ όλων τών κατηγοριών αύτών, έπισυνάπτονται δέ εις αυτό καί 
5 δίσκοι έφ’ ών έχει χαραχθή ή μουσική 56 άσμάτων πρός τόν σκοπόν τής έπιστημονι- 

κωτέρας χ.ρήσεως τοΰ δημοσιεύματος τούτου. 
Ε') 'Η ειδική Βιβλιοθήκη τοΰ Τδρύματος έπλουτίσθη δι’ 177 νέων τόμων περιο¬ 

δικών, βιβλίων καί φυλλαδίων (άρ. εΐσ. 4520 - 4697). 
Τ') Εις τήν Μουσειακήν συλλογήν, άποτελοΰσαν απαραίτητον τμήμα τοΰ Ιδρύ¬ 

ματος, προσετέθησαν 38 νέα αντικείμενα τής λαϊκής τέχνης (έκ τούτων 3 ενδυμασίαν έκ 
τής περιοχής Θεσσαλίας). Αρκετά έκ τούτων κατετέθησαν ώς δωρεά ύπό τοΰ Συλλόγου 

τών Φίλων τοΰ Ααογραφικοΰ Αρχείου. 
Ζ') Τό προσωπικόν τέλος τοΰ Κέντρου εις ούδέν συνέδριον άντεπροσωπεύθη έπι- 

σήμως. Προσωπικώς μόνον μετέσχον έκ τοΰ επιστημονικού προσωπικού αύτοΰ : α) Διευ¬ 

θυντής Γ. Σπυριδάκης καί οί συντάκται Δ. Οίκονομίδης καί Κ. Ρωμαίος διά σχετικών 
ανακοινώσεων αύτών τής ύπό τοΰ Τεχνικού Επιμελητηρίου τής Ελλάδος έν συνεργασία 
μετά τοΰ Ιηίεπιαίίοη&ΐαδ ΒυΓ§6ηίηδΙίΐυΐ όργανωθείσης Η' Διεθνούς Επιστημονικής Συνό¬ 

δου έν Άθήναις άπό 25 - 29 Απριλίου· β) ό Διευθυντής Γ. Σπυριδάκης τών Γ' Όμηρείων 
9 - 4 -1969 

έν Χίω άπό τής 17-19 Αύγ. καί γ) ό συντ. Κ. Ρωμαίος καί ό έκτ. μουσ. Στ. Καρακάσης 
τών Παλαιολογείων έν Σπάρτη άπό 26 - 28 Μαΐου. 

Η') Εις τό Κέντρον, εύρέως γνωστόν εις τό διεθνές έπιστημονικόν κοινόν, είργά* 

σθησαν, χρησιμοποιήσαντες τάς συλλογάς υλικού καί τήν βιβλιοθήκην αύτοΰ αρκετοί 
αλλοδαποί (περί τούς 25), πρός δέ καί ήμέτεροι έρευνηταί. Επιπροσθέτους παρεσχέθη- 

σαν καί δΓ αλληλογραφίας έπιστημονικαί πληροφορίαν επί διαφόρων λαογραφικών θε¬ 

μάτων, ιδία εις αλλοδαπούς. 
Θ') Κατά τό έτος 1968 (13 Απριλίου) τό Κέντρον τής Λαογραφίας (πρώην Λαο- 

γραφικόν Άρχείον) συνεπλήρωσε πεντηκονταετή δρασιν άπό τής ίδρύσεως αύτοΰ τώ 
1918. Εις τήν 943ην δημοσίαν συνεδρίαν τής Ακαδημίας τήν 21 /11 /1968 ώμίλησε κατόπιν 
άποφάσεως τής Συγκλήτου, ό πρόεδρος τής Εφορευτικής Επιτροπής τοΰ Τδρύματος 
Ακαδημαϊκός κ. Άναστ. Όρλάνδος περί τοΰ έπιτελεσθέντος εις αύτό μέχρι σήμερον 
έπιστημονικοΰ έργου. 

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

Κατά τό έτος 1968 έγένοντο αί εξής έργασίαι : 

1. Ή θέσις Διευθυντοΰ έξηκολούθησε νά παραμένη κενή, τών καθηκόντων Διευ- 

θυντοΰ έκτελουμένων ύπό τοΰ Άναπληρωτοϋ αύτοΰ. 

2. Ή Επιτροπή, μετά διετή διακοπήν, άνασυνέστη ύπό περκορισμένην σύνθεσιν 
καί είργάσθη καθ’ δλον τό έτος, πραγματοποιηθεισών 13 συνεδριάσεων, καθ’ ας συνε- 

ζητήθησαν, έμελετήθησαν καί έλύθησαν πολλά έκ τών συσσωρευθέντων θεμάτων, ώς 

είναι : 
α) Ή έκκαθάρισις αχρήστων άρχείων τών δημοσίων ύπηρεσιών, τών Δήμων, τών 

Κοινοτήτων καί Ν.Π.Δ.Δ. 
β) Ή καταστροφή τών κριθέντων ύπηρεσιακώς καί ίστορικώς αχρήστων. 

γ) 'Η έπιλογή τών ίστορικώς χρησίμων καί ή εισαγωγή αύτών εις τάς αρχειακός 

ύπηρεσίας- 
δ) Ή πρότασις ίδρύσεως Τοπικών Άρχείων εις Άλεξανδρούπολιν, Καβάλαν, 

Λάρισαν, Λαμίαν, Χαλκίδα, Ναύπακτον, Πρέβεζαν, Πάτρας, Ναύπλιον, Καλαμάταν, 

Ηράκλειον Κρήτης. 
ε) Ό πλουτισμός τών υπαρχόντων, ή οικονομική ένίσχυσις, ή έπιθεώρησις, ή στέ- 

γασις κλπ. 
ς) Ή αγορά Ιστορικών εγγράφων. 

ζ) Ή έκδοσις καί ή διάθεσις τών Δημοσιευμάτων. 

η) Ή συμμετοχή τών ΓΑΚ εις τήν Έκθεσιν τής Πολεμικής Τστορίας τών Ελλή¬ 

νων έν τώ Ζαππείφ μεγάρω. 
θ) Ή έκδοσις εγκυκλίων μέσω τοΰ Υπουργείου Εσωτερικών αα) τής ύπ’ άριθ. 

19627/7 -3 - 1968 περί συγκεντρώσεως χρησίμων ιστορικών εγγράφων τής περιόδου 
1940 -1950 καί ββ) τής ύπ’ άριθ. 56963, έγκ. 147 τής 22 - 6 - 1968 περί επιτροπών έκκαθα- 

ρίσεως τών δημοσίων άρχείων. 
ι) Θέματα εσωτερικής υπηρεσίας, μεταβολών τοΰ προσωπικού, προμηθειών κλπ. 

3. Έγένετο ήλιασμός καί καθαρισμός τών τιλφοβρώτων έγγραφων καί χειρογράφων 
καί συντήρησις τών έκ τής εύρωτιάσεως προσβεβλημένων* άνατοποθετήσεις αρχείων* 

Έπετηρίς ΤΕταιρείας Βυζαντινών Σπονδών, ”Ετος ΛΤ’ 30 
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άνανέωσις περιτυλιγμάτων καί πινακίδων ένδείξεως περιεχομένου* έσυνεχίσθη ή ταξι- 

νόμησις των κλάδων τοΰ Όθωνικοΰ Αρχείου τών έτών 1833 - 1862 ταξινομηθέντων κατά 
ύποκλάδους 2000 περίπου φακέλων- έγένοντο έπίσης πολλαί δευτερεύουσαι ταξινομή¬ 

σεις είσαχθέντων νεωτέρων άρχείων τοΰ Υπουργείου Παιδείας (1880 - 1939), του Δασαρ¬ 

χείου Αττικής (1915 - 1953) καί μικρών συλλογών- έγένοντο επιθεωρήσεις έκκαθαριζο- 

μένων άρχείων έν Άθήναις καί Πειραιεΐ- έγένετο ό έλεγχος τών δίκαιολογητικών κατα¬ 

στροφής ή επιλογής άχρηστων άρχείων πολλών δημοσίων υπηρεσιών τοΰ Κέντρου καί 
τών επαρχιών. 

4. Ώς προς την στέγην τών ΓΑΚ, τό ύπό Επιτροπής έπιλεγέν οικόπεδον έν Παλαιώ 
Ψυχικώ δεν παρεχωρήθη εϊσέτι ώς λίαν μακράν τοΰ Κέντρου και έν αναμονή άνευρέσεως 
καταλληλότερου. 

5. ΠΡΟΣΚΤΗΜΑΤΑ. 

Κατά τό έτος τοΰτο είσήχθησαν : 

α) ' Υ π ιι ρ ε σ ι α κ ώ ς : 

1) Νομαρχίας Χαλκιδικής: "Εν (1) έγγραφον ευχαριστιών τοΰ Πρω¬ 

θυπουργού Νέας Ζηλανδίας διά την φιλοξενίαν Νεοζηλανδών στρατιωτών πρός την 
Κοινότητα Βρασιών. 

2) Νομαρχίας Κερκύρας: Μικρά Συλλογή έκ δεκατριών (13) νεωτέρων 
ιστορικών εγγράφων, συλλεγέντιον υπό τοΰ Τστορικοΰ Αρχείου Παξών. 

3) Λέσβου: Έν (1) έγγραφον τής Νεοζηλανδικής Κυβερνήσεως πρός τήν Κοι¬ 

νότητα Άντίσσης Λέσβου, εις ήν εκφράζονται αί εΰχαριστίαι τοΰ λαοΰ τής Ν. 

Ζηλανδίας. 
4) Νομαρχίας Πειραιώς, Α' άποστολή : Μικρά Συλλογή έκ νεωτέρων 

ιστορικών έγγραφων. 

α) τοΰ Δημ. Σχολείου Ποταμού - Κυθήρων (1940, 1941). 

β) τής Γεν. Έπιθεωρήσεοκ Μέσης Έκπαιδεύσεως Πειραιώς (1940- 1949). 

γ) τής Έπιθεωρήσεως Δημ. Σχολείων Α' Περιφέρειας Πειραιώς (1945 - 194)8. 

δ) τοΰ Αρχείου Δημ. Σχολείου Λιμεναρίων Αίγίνης (1940 - 1948). 

5) Νομαρχίας Πιερίας: Φάκελος περιέχων εξήκοντα τέσσαρα (64) νεώ- 

τερα ιστορικά έγγραφα., άναλυτικώς, καταλογογραφημένα, τών ετών 1945 - 1950. 

6) Νομαρχίας Πειραιώς, Β' άποστολή: Μικρά συλλογή ιστορικών 
έγγραφων έπιλεγέντων έκ τών άρχείων τής ΚΤ' Γεν. Έπιθ. Μέσης Έκπ. Πειραιώς. 

7) Νομαρχίας Αττικής: Μικρά Συλλογή έκ νεωτέρων ιστορικών έγγρα¬ 

φων, ήτοι : οκτώ (8) φάκελοι τοΰ Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας τών ετών 1940- 1950. 

8) Νομαρχίας Μεσσηνίας: Μικρά Συλλογή έκ νεωτέρων Ιστορικών έγ- 

γράφων, ήτοι: 1 (ένός) άντιγράφου μηνύματος τοΰ Διοικητοΰ τοΰ 2ου Νεοζηλανδικοΰ 
Έκστρατευτικοΰ Σώματος πρός τούς κατοίκους Κοινότητος Άχλαδοχωρίου Μεσσηνίας 
και οκτώ (8) διαφωτιστικών εντύπων εποχής Συμμοριτοπόλεμου. 

9) Έποπτείας Εμπορίου Νομού Λέσβου: Έν (I) βιβλίον καταχω- 

ρήσεως Πρακτικών συνεδριάσεων τής Κεντρικής Επιτροπής διαχειρίσεως τροφίμων 
ΕΜΕΛ. 

10) Νομαρχίας Ευρυτανίας: Μικρά Συλλογή έξ ιστορικών εγγράφων 
έν αντιγράφω τών χρόνων τής Κατοχής καί του Συμμοριτοπολέμου, κατανεμομένων ώς 
ακολούθως : 

Έγγραφα Δασαρχείου Καρπενησιού, Δήμου Καρπενησιού, Κοινότητος Βραγγια- 

Είδήσεις 

νών, Κοινότητος Καρδίτσης, Κοινότητος Μυρίκης, Κοινότητος Νεράιδας, Κέντρου 
Κοινών. Προνοίας Ευρυτανίας έτους 1949, Κέντρου Κοινών. Προνοίας Ευρυτανίας έτους 
1950. 

11) Μικτού Γυμνασίου Μεσσήνης: Μικρά συλλογή έκ τεσσάρων 
έντυπων καί ένός πολυγραφημένου άποσταλέντων ήμΐν ύπό τοΰ Μικτοΰ Γυμνασίου Μεσ¬ 

σήνης. 

12) Ν ο μ α ρ χ ί α ς Κορινθίας: Μικρά συλλογή έκ νεωτέρων Ιστορικών έγ- 

γράφων, ήτοι: 24 φωτογραφιών τοΰ Σχεδίου Μάρσαλ καί 1 εύχαριστηρίου εγγράφου 
τής Κυβερνήσεως τής Ν. Ζηλανδίας. 

13) Νομαρχίας Πειραιώς Γ' άποστολή: Μικρά συλλογή έκ νεωτέ¬ 

ρων ιστορικών εγγράφων, τών έτών 1946 - 1948 : 

14) Νομαρχίας Ά ρ τ η ς : Μικρά Συλλογή έκ νεωτέρων Ιστορικών εγγρά¬ 

φων, ήτοι: 

1. Τεσσάρων (4) αποσπασμάτων Ημερολογίου κυριωτέρων συμβάντων του Κ. Δ. 

Γιαννούλη τής Εθνικής Αντιστάσεως ΕΔΕΣ έκ Καψάλων Ά,ρτης. 

2. Ένός (1) εντύπου «Τό Όλοκαύτωμα τοΰ Κομμένου» ύπό Στεφ. Β. Παππα. Άρτα 
1946. 

3. Ένός (1) πολυγραφημένου χειρογράφου έξ είκοσι (20) σελίδων περιέχοντος 
άφήγησιν τών γενονότων του πολέμου καί τής Κατοχής εις τήν περιοχήν Άρτης κατά 
τά έτη 1940 - 1944. 

15) Δασαρχείου Αττικής: Άρχεΐον τών δασικών ύπηρεσιών του Νομού 
Αττικής τών έτών 1915 - 1953 περίπου άποτελούμενον α) έξ 100 φακέλων, β) 70 πρωτο¬ 

κόλλων καί γ) 50 βιβλίων καί ήμερολογίων. 

β)Έκ δωρεάς: 

1) Δίφυλλον χαρτώον διαστ. 0,290 X 0,205 μ. περιέχον λόγον έκφωνηθέντα ύπό 
τοΰ δημοδιδασκάλου Θούριας Τ. Π. Ζέπου τήν 25ην Τανουαρίου 1858 έπί τή 25ετηρίδι 
τής άφίξεως εις τήν Ελλάδα τοΰ Βασιλέως “Οθοινος. 

2) Χ/φον αύτόγραφον Γ. Βιζυηνοΰ, διαστ. 0,20 X 0,15 έσταχωμένον μετά καλύμ¬ 

ματος έπενδεδυμένου δΤ έρυθρωπής βύρσης έκ φφ γεγραμμένων 262 μετ' ενδιαμέσων 
κενών, φέρον ποιήματα ύπό τον γενικόν τίτλον «ΛΥΡΙΚΑ». 

3) Έντυπον ύπό τον τίτλον «Έγχειρίδιον περί τής έπαρχίας Φιλιππουπόλεως, ή 
περιγραφή αυτής συντεθεΐσα ύπό αίδεσιμολογιωτάτου Οικονόμου Κυρίου Κωνσταντίνου 
Ίερέως Φιλιππουπολίτου καί έκδοθεϊσα δαπάνη τοΰ Πανιερωτάτου αγίου Φιλιππου- 

πόλεως Κυρίου ΠΑΪΣΙΟΥ έν Βιέννη τής Άουστρίας 1819, 8ον, σελ. 61 + 3 ά.ά. + Πί¬ 

νακες Α' καί Β'». 

4) Έντυπον ύπό τον τίτλον «'Ημερολόγιον Δημοδιδασκάλου ήτοι Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΑ 
έν τή πράξει ύπό Βλασίου Γ. Σκορδέλη. Έν Άθήναις 1885, 8ον, σελίς 116». 

5) Χ/φον έκ σελίδων 18 μετά φωτογραφίας, ύπό τον τίτλον «Πατριωτική Δρδσις 
Ίερέως Νικολάου Άδάμ Νεονάκη, έκ Βαγιωνιάς Μονοφατσίου Ηρακλείου Κρήτης, 

1941 - 1944» (Ιστορικόν σημείωμα περί τής δράσεως τοΰ άνδρός κατά τά έτη 1941 -1948). 

γ) Έ ξ ά γ ο ρ α ς : 

1) Δύο (2) ιστορικά έγγραφα (προικοσύμφοινα) έκ Σαλαμΐνος τών χρονολογιών 
16 - 5 - 1758 και 1-5-1771. 

2) Άρχεΐον τής Έπαναστάσεως τοΰ 1854 τής Θετταλομαγνησίας, περιλαμβάνον 
αλληλογραφίαν τής Έπαναστάσεως ταύτης καί μεταγενεστέρων χρόνων σχετιζομέ- 

νων μέ τον Γεώργιον Ν. Φιλάρετον έκ τεμαχίων 202 τών έτών 1848 - 1858. Κατά τήν 
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ταξινόμησιν άνευρέθη καί αλληλογραφία του Γ. Ν. Φιλαρέτου των ετών 1916 - 1920 έκ 
τεμαχίων 30. 

3) Τρία (3) ιστορικά έγγραφα έκ Τριπόλεως τής οικογένειας Τσιρίκου των έτών 
1811, 1819 καί 1831. 

4) Συλλογή περιέχουσα : 

α) Δέκα (10) ιστορικά έγγραφα τών έτών 1839 - 1863 άναφερόμενα εις τόν αγωνι¬ 
στήν Γεώργιον Μπουζόπουλον καί 

β) Χειρόγραφον ιστορικόν διαστ. 0,210 X 0,145 περιέχον ιστορίαν τής Ελλάδος 
και 6ή τής Πελοποννήσου άπό 1714 - 1829 μετά πολλών κενών, άποτελούμενον έκ 14 

τευχών. 

5) Είκοσι εννέα (29) ιστορικά έγγραφα έκ Βυθοϋ Κοζάνης τών έτών 1761- 1878. 

6. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. 

Κατά τό έτος τούτο είσήχθησαν : 

α) έκ δωρεάς τόμοι 78. 

3) έξ άγοράς τόμοι 13. 

7. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΝ. 

Έσημειώθησαν 1174 παρουσίαι αναγνωστών. 

Έξυπηρετήθησαν δι’ αλληλογραφίας ξένοι έρευνηταί, 
Έγένετο έπίδειξις εγγράφων και χειρογράφων εις μαθητάς Γυμνασίου καί ξένους 

έπισκέπτας. Έγένετο διδασκαλία Άρχειονομίας εις μαθήτριας τής Σχολής Βιβλιοθηκο¬ 

νομίας τής ΧΕΝ. 

Διά τοϋ φωτογραφικού μηχανήματος καί τοϋ μηχανήματος φωτοαντιγράφων έξυ¬ 

πηρετήθησαν ήμέτεροι καί ξένοι έρευνηταί, ώς καί δημόσιαι ύπηρεσίαι. 
Έχορηγήθησαν άντΐγραφα παλαιών συμβολαίων. 

8. ΕΤΗΣΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ. 

Τήν 31 -3 - 1968 παρεδόθησαν υπό τοΰ άναλαβόντος τήν δημοπρασίαν τυπογράφου 
1000 άντίτυπα του ύπ’ άριθ. 6 Δημοσιεύματος τών ΓΑΚ, παριλαμβάνοντος τόν Η' τόμον 
τών “Αρχείων Λ. καί Γ. Κουντουριώτου (έγγραφα τοϋ έτους 1827). 

Παρεσκευάσθη τό ύπ’ άριθ. 7 Δημοσίευμα περιέχον τόν Θ' τόμον τών αυτών ώς άνω 
“Αρχείων (έγγραφα Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 1827, 1828 καί μέρους τοϋ 1829), όπερ έκ- 

δίδεται ήδη καί θά παραδοθή κατά τήν σύμβασιν τήν 31 -3 - 1969. 

Κατόπιν άποφάσεως τής Επιτροπής τών ΓΑΚ έτοιμάζεται Δελτίον Ειδήσεων έκ 
τών Ελληνικών “Αρχείων, όπερ θά έκδοθή έντός τοϋ έτους 1969. Εις τό Δελτίον τοΰτο θά 
δημοσιεύωνται εις συνεχείας οί Κατάλογοι Περιεχομένου τών ΓΑΚ. 

9. ΤΟΠΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ. 

Κατεβλήθη προσπάθεια καλής λειτουργίας τών ύπαρχόντων Τοπικών “Αρχείων. 

Οϋτω : 

α) Παρεσχέθη οικονομική βοήθεια πρός τά περισσότερα τούτων. 

β. Ό Διευθυντής έπεθεώρησεν άπό 2-11 Αύγούστου τά “Αρχεία τής Θεσσαλονί¬ 

κης, Βέροιας καί Κοζάνης καί ύπέδειξε τήν λήψιν καταλλήλων μέτρων πρός βελτΐωσιν 
αυτών. 

γ) Κατόπιν αποφάσεων τής Επιτροπής τών ΓΑΚ διετάχθη ή εισαγωγή χρησίμων 
αρχείων τών κατά τόπους δημοσίων υπηρεσιών εις άπαντα τά Τοπικά “Αρχεία, πλουτι- 

σθέντος έπαρκώς τοΰ περιεχομένου αυτών. 
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δ) Τά περισσότερα τών Τοπικών “Αρχείων έχρησιμοποιήθησαν υπό τής Κεντρικής 
Υπηρεσίας πρός έλεγχον, έπιλογήν καί εκκαθαρίσεις τών κατά τόπους άχρηστων όπη- 

ρεσιακώς άρχείων. Εις τό θέμα τοΰτο ή συμβολή των υπήρξε πολύτιμος. 

10. ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, 

Τά σήμερον άπασχολοϋντα τήν “Αρχειακήν Υπηρεσίαν προβλήματα είναι : 

1. Όριστική στέγασις. 
2. Πλήρωσις τών κενών θέσεων προσωπικού. 

3. Λειτουργία τών σχολαζόντων ή πλημμελώς λειτουργούντων Τοπικών Άρχείων. 

4. “Επισκευή τών κτηρίων τών “Αρχείων "Υδρας καί Σπετσών. 

5. Αυξησις τοϋ κονδυλίου τοϋ διατιθέμενου πρός ένίσχυσιν τών Τοπικών Άρχείων. 

6. Προώθησις τοϋ ζητήματος τών υπό ΐδρυσιν Τοπικών Άρχείων εις Αλεξανδρού¬ 

πολης Καβάλαν, Λάρισαν, Λαμίαν, Ναύπακτον, Πρέβεζαν, Χαλκίδα, Ναύπλιον, Πάτρας 
Καλαμάταν καί “Ηράκλειον Κρήτης. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ* 

περιέχουσα τάς ύπό Ελλήνων δημοσιευθείσας μελετάς κατά τό έτος 1968 καί 
σχετιζομένας κατά τινα τρόπον μέ τον ύπό τής Έπετηρίδος έπιδιωκόμενον σκοπόν. 

ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΑΙ 

ΑΔ 
ΑΕ 
ΑΕΚΔ 

Άθηνα 
ΑΘΛΓΘ 

ΒΝ1 

Β8 

ΓΠ 
ΕΕΒΣ 
ΕΕΘΣΠΑ 

ΕΕΚΜ 
ΕΕΣΜ 

ΕΕΦΣΠΘ 

ΕΚΕΕΛ 

Ελληνικά 
Ελληνισμός εις τό εξω¬ 

τερικόν 
Έρανιστής 
Θεολογία 
Θεολ. συμπ. Χρήστου 

ΘΗΕ 
Θησαυρίσματα 
Κρ. Χρ. 

Κυρίλ. και Μεθοδ. Β' 

Μικρ. Χρον. 

^Αρχαιολογικόν Δελτίον (περ.), Άθήναι. 
—Αρχαιολογική Έφημερΐς (περ.), Άθήναι. 
=Άρχεΐον Εκκλησιαστικού καί Κανονικού Δικαίου (περ.), 

Άθήναι. 
= (περ.), Άθήναι. 
—Άρχεΐον Θρακικοϋ Λαογραφικού καί Γλωσσικού Θησαυρού 

(περ.), Άθήναι. 
— Βγζαηΐϊηϊδοΐι - Ναΐ£πεοΗίδθύ© ΙεΙίΓόϋοΙιεΓ (περ.), Άθήναι. 
— Βαίέαη δίυόίεδ (περ.), Θεσσαλονίκη. 

— Γρηγόριος ό Παλαμάς (περ.), Θεσσαλονίκη. 

=Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών (περ.), Άθήναι. 
=Επιστημονική Έπετηρίς Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου 
Αθηνών. 

—Έπετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών (περ.), Άθήναι. 
=Έπετηρίς Εταιρείας Στερεοελλαδικών Μελετών (περ.), Ά- 

θήναι. 
=Επιστημονική Έπετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστη¬ 

μίου Θεσσαλονίκης. 

=Έπετηρίς Κέντρου Έρεύνης Ελληνικής Λαογραφίας (περ,), 

Άθήναι. 
— (περ.), Θεσσαλονίκη. 

—Ό Ελληνισμός εις τό εξωτερικόν, θύει- Βεζϊεήυηβεη άε$ 

Οπεοΐιεηίυιηδ ζιιητ Αυδί&ηά ίη άετ πευετεπ ΖεΐΙ, ΒογΗπ 1968. 

= (περ.), Άθήναι. 
= (περ.), Άθήναι. 
— Θεολογικόν συμπόσιον, Χαριστήριον εις τόν καθηγητήν Πα¬ 

ναγιώτην Κ. Χρήστου, Θεσσαλονίκη 1967. 

— Θρησκευτική καί Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, τόμος ΙΒ', 1968. 

— (περ.), Βενετία. 

= Κρητικά Χρονικά (περ.), Ηράκλειον. 

— Κυρίλλφ καί Μεθοδίφ τόμος έόρτιος επί τή χιλιοστή καί 
εκατοστή έτηρίδι. Τόμος Β', Θεσσαλονίκη 1968. 

— Μικρασιατικά Χρονικά (περ.), Άθήναι. 

ΝΕ 
ΠΑΕ 

Παρνασσός 
ΠΒΚΣ 

Πελοποννησιακά 
Χαρ. εις Όρλάνδον 

ΒΡ 
Βγζαηΐίηοδίενϊεε 
Βγζ3.ηίϊοη 
ΒΖ 
ΟΟΤΚ 

ΙΟΒΟ 

ΚΕΒ 
ΚδΒΝ 
δεπρίοπιιιη 
ΤΜ 
ΖΡΒ 
ΖΚ 

= Νέα Εστία (περ.), Άθήναι. 
= Πρακτικά τής έν Άθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας (περ.), 

Άθήναι. 
= (περ.), Άθήναι. 
— Πεπραγμένα τού Β' Διεθνούς Κρητολογικοϋ Συνεδρίου, τό¬ 

μοι : Β', Γ', Άθήναι 1968. 

— (περ.), Άθήναι. 
= Χαριστήριον εις Άναστ. Όρλάνδον, τόμος Δ', Άθήναι 

1967- 68. 

= Βγζ&ηΐίηίδείιε ΡοΓδοόυηβεη (περ.), Άμστερνταμ. 

= (περ.), Πράγα. 

= (περ.), Βρυξέλλαι. 
— Βγζ&ηίϊηϊδοΗε ΖείίδοΗπΛ (περ.), Μονάχον. 

= ΤΗε ΟτΓεεΕ ΟηΚοάοχ ΤΗεοΙοβϊο&Ι Κενίειν (περ.), ΒίΟοΕΙίηε 
Μαδδ&οΗιΐδδεΐίεδ. 

= ΙεόΓόυοΙι άεε Οδίεη-είοΗίδοΙιεη βγζ&ηίϊηϊδο1ιεη. ΟεδεϋδοΗ&Γί 
(περ.), Γκράτς - Βιέννη - Κολωνία. 

= Κενυε άεδ Εΐυάεδ Βγζαηΐΐηεδ (περ.), Παρίσιοι. 
= Κίνίδία όΐ δίαόΐ Βίζαηίίπί ε Νεοείΐεηίεί (περ.), Ρώμη. 

— (περ.), Βρυξέλλαι. 
= Τταναιιχ εί ΜέιποΐΓεδ, Παρίσιοι. 
— ΖείΐδοΙνπΓί ίίΐΓ ΒαΙΕαποΙοβίε (περ.), Μονάχον. 

— Ζ&οπιϊΐτ Καάονα (περ.), Βελιγράδιον. 

Α'— ΓΕΝΙΚΑ 

Ά ν τ ω ν ι ά δ η Σ. Α., Πλούτος τού άστικοΰ πληθυσμού τής Κρήτης πριν απ' τό 1669. 

Χρυσοχοΐα, ΠΒΚΣ Β', 1 -10 + πίν. Α'- Β'. 

Δάμπαση I. Ν,, Ιάκωβος Ψυχριστός, ό βυζαντινός ιατροφιλόσοφος, Παρνασσός Γ, 
1968, 518 - 528. 

Ένεπεκίδη Π. Κ., Ό Σαίξπηρ καί οί Έλληνες μεταφρασταί του. Ανέκδοτοι έπι- 
στολαί τού Δημητρίου Βικέλα πρός τόν Γάλλον βυζαντινολόγον Εμμανουήλ 
ΜΠΙετ. Έκ των χειρογράφων κωδίκων τής έν Παρισίοις Εθνικής Βιβλιοθήκης. 

Ελληνισμός εις τό εξωτερικόν, 479 - 498. 

Θρησκευτική καί Ηθική Εγκυκλοπαίδεια: 12, 1968’ 4ον, Φυλ. δια¬ 

κρίσεις - Ωφελιμισμός + Συμπλήρωμα, στ. 1240. 

Χγόϊδ δ. Ο., Μεάίεναΐ Οτίβίηδ οί" Μοάετη Οτεελ Ναΐίοηαΐϊδπι, Β 8 9, 1968, 1 - 20. 

Ρ&ρ&άοροιιΐΐοδ Τ., ΑίπεαηοόΥΖ&ηΐϊηα, Αΐύεηδ 1966, 4ον, 155 [Πραγματείαι τής 
Ακαδημίας Αθηνών, 27]. 

Πολίτη Λ., Ιστορία τής νέας ελληνικής λογοτεχνίας, Θεσσαλονίκη 1968, 12ον, 126. 

Τωμαδάκη Ν. Β., Ργ&πζ ΟόΙ§ει*, ΕΕΒΣ ΛΤ', 1968, 389- 391. 

X α τ ζ η γ ι α κ ο υ μ ή Ε. Κ., Νεοελληνικαί πηγαί τού Σολωμοΰ, Άθήναι 1968, 8ον, 

206 [Εθνικόν καί Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Άθηνούν, Φιλοσοφική Σχολή, 

Βιβλιοθήκη Σοφίας Ν. Σαριπόλου, 1]. 

* Συνετάχθη ύπό Αθανασίου Φ. Μ α ρ κ ο π ο ύ λ ο υ, φοιτητοϋ Φιλολογίας. 
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Β’—ΛΟΓΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 

Βρανούση Λ., Εγκωμιαστική ακολουθία για τούς τρεις ιεράρχες, Μελέτιο Πήγα, 

Γαβριήλ Σεβήρο καί Μάξιμο Μαργούνιο, ανέκδοτο έργο τοϋ Ματθαίου Μυρέων, 

ΠΒΚΣ ΓΓ, 368-411 4- πίν. 3. 

ΟεαηαΕορΙοδ Γ, Τίιε ΕΐύπίΓγ οί ίΗε ογεΙεπ βιιηιαηίδΐ βίδΙιορ Μαχίπιοδ Μ&γ^οιι- 
ηίοδ εδρεείαΙΙν Ηίδ εοΐΐεείίοη οί Ιαίίη ϋοοΓδ όεηυεΕίΙιειΙ ίο Μουηί Αΐΐιοδ, ΠΒΚΣ 
Γ', 75-91. 

Γρηγορίου - Ίωαννίδου Μ., Γ Β. Βυτγ, Τίιε ΙηιρεΓΐ&Ι Αάηιϊηίδΐι^ίίνε 5γδίεηι 
ϊη ΐΗε Νίηίΐι ΟεηΙυΓγ. Πίνακες, ΕΕΦΣΠΘ Ι’, 1968, 167-240. 

Δετό ράκη Θ. Ε., Ανέκδοτος ακολουθία Γρηγορίου τοϋ έν Ακρίτα, ΕΕΒΣ ΛΤ', 
1968, 139 - 151. 

Ζαχαριώδου Ε. Λ., Ρ. δεΙιτείπεΓ, δίικϋεη ζιι άεπ Βραχέα Χρονικά (Βιβλιο¬ 

κρισία), Ελληνικά 21, 1968, 420- 431. . 

Κ ακι Β υ 1 ί 8 Α., Ζυ άεπ υιΊαιηάεη άεδ ΑίΗοδΜοδίει-δ Κυΐίαπιυδίυ, Βγζεηίίοη XXXVII, 

1967, 82-90. 

Ο ο 1 ά ε 1 ί ά ε δ Ρ., Οπίίεαΐ ηοίε οη α Ιίηε οί Β.οηιαηοδ, ΒΖ 61, 1968, 268 - 269. 

Κουρούση Σ. I., Χοϋμνος Νικηφόρος, ΘΗΕ ΙΒ', 156- 159. 

Κ ύ ρ ρ η Κ. Π., Ογρποίε 8εΗο1&Γδ ίπ νεηίεε ϊη ίΚε XVI αηά XVII εεηίιιπεδ \νίΐΗ δοηιε 
ηοίεδ οη ίΐιε Ογρποίε ΟοιηηιιιηιΊγ ϊη νεηίεε αηά οίΗετ Ογρποίε 8εΗο1&Γδ ννΐιο 
Ιίνεά ίη Βοηιε αηά ίΐιε τεεί οί ά&γ ίη ίΗε 53ΐηε ρεποά, Ελληνισμός εις τό εξωτε¬ 

ρικόν, 183 -272. 

Κωνσταντινίδου I. X., “Ανθολογία χριστιανικών κειμένων, Άθήναι 1968, 
12ον, 102. 

Εαηιρδίόεδ Ο., ϋόετ Κοηιεηοδ άεη Μεΐοάεη, ΒΖ 61, 1968, 36 -39. 

Λ ο υ κ ά κ η Κ., Ίωάννου τοϋ Χρυσοστόμου, "Εργα, Τόμος δεύτερος. Ηθικά καί κοινω¬ 

νικά (Β'), Μετάφρασις Β. Μουστάκη, Εισαγωγή - Πρόλογος - Επιμέλεια υπό 
—, Άθήναι 1968, 8ον, 315. 

Μανούσακα Μ. Γ, Συμπληρωματικά εις τά περί Μαρκιανών κωδίκων Μακαρίου 
Φιλαδέλφειας τοϋ Χρυσοκεφάλου, Θησαυρίσματα 4, 1967, 223-224. 

Μαρκοποϋλου Α. Φ., Θεοδώρου Β’ Λασκάρειος, ανέκδοτον εγκόσμιον πρός τόν 
Γεώργιον “Ακροπολίτην, ΕΕΒΣ ΛΤ\ 1968, 104- 118. 

Μέγας “Αθανάσιος, Βιβλιοθήκη Ελλήνων Πατέρων καί “Εκκλησιαστικών Συγ¬ 
γραφέων, τ. ΛΖ', “Αθήναι 1968, 12ον, 340. 

Μ ε τ α λ λ η ν ο ϋ Γ. Δ., Γρηγορίου τοϋ Θεολόγου, “Επιτάφιος εις τόν Μέγαν Βασίλειον, 

Εισαγωγή - Κείμενον - Μετάφρασις - Σχόλια ύπό —, Άθήναι 1968, 8ον, 208. 

Νέλλα Π., Καβάσιλα Νικολάου. Ή Θεομήτωρ. Κείμενον - Εισαγωγή - Νεοελληνική 
απόδοση - Σχόλια ύπό —, Άθήναι 1968, 8ον, 232. 

Νικολοπούλου Π. Γ., Περί την χειρόγραφον παράδοσιν των επιστολών Μελετίου 
τοϋ Πηγά, ΠΒΚΣ Γ, 177 - 180. 

Ο ί κ ο ν ο μ ί δ ο υ Δ. Β., Ψευδό - Δωρόθεος, ΘΗΕ ΙΒ', 480 - 482. 

ΟίΓοηοηιίόέδ Ν., Οίημ αείεδ ίηέάίΐεδ άυ ραίπετοΐιε ΜίοΗεΙ ΑιιίόΓείεηοδ, Κ.ΕΒ 
XXV, 1967, 113 - 146. 

ΡαραςΗΓΥδδαηΐΗου Θ., ΓΙιι εοηίεδδευτ άα δεεοηά ίεοηοείΕδηιε: Γα νίε άυ ραίπεε 
Νίοεί&δ (ί 836). ΤΜ 3, 1968, 309 - 351. 

Π α τ ρ ι ν έ λ η X. Γ., Χαλκοκονδύλης Λαόνικος, ΘΗΕ ΙΒ', 62- 63. 

Τ ζ ι ρ ά κ η Ν. Ε., Συμεών ό Μεταφραστής, ΘΗΕ ΙΒ', 978 - 980. 
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Τ γ γ ρ α η ί δ Ο. Α., ΡοαιΊεεη ΕεγΙυ Βγζαη1ίηε 03ηίίε3, \Υίεη 1968, 8ον, 171 [\νίεηετ 
όγζαηίϊηίδε1ΐ6 δίικϋεη, V]. 

— Πιε άαΐε οί ίΐιε εαι·Ιγ όγζ3ηίίηε Κοηί&Κίοη οη ίύε Ηο1γ ΡαίΗεΓδ οί Νίοεεα, ΒΖ 61, 

1968, 19-26. 

Τ σαντσάνογλου Κ., Τό λεξικό τοϋ Φωτίου, Θεσσαλονίκη 1967, 8ον, 118 [Ελ¬ 

ληνικά, Παράρτημα, 17]. 

Τσολάκη Ε. Θ., Χρονολογικά προβλήματα στό ιστορικό έργο τοϋ Μιχαήλ Άτ- 
ταλειάτη, Ελληνικά 20, 1967, 413 -419. 

— “Η συνέχεια τής Χρονογραφίας τοϋ Ίωάννου Σκυλίτση (Ιοαηηεδ 51ιγ1ίΐζεδ Οοηίί- 
ηιιαίιΐδ), Θεσσαλονίκη 1968, 8ον, 247 [Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, "Ιδρυμα 
Μελετών Χερσονήσου τοϋ Αίμου, 105]. 

Τ δ ο υ Γ Κ α δ Ο,, Γεδ άέβυίδ άε Γεηδεί§ηειτιεηΐ ρΗίΙοδορίιίςυε εί όε Ια Πότε ρεηδεε όβηδ 
Ιεδ Βαίΐταηδ, Εα νίε εί Γοευνεε άε Τάέορίιϊΐε ΟθΓγ03ΐέε (1570- 1646), Τΐιεδδαίοηίηυε 
19672, δον, 443 + πίν. XXIV + XXIV. [Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 

Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου τοϋ Αίμου, 95]. 

ΤδουιΆαδ Ο., Εεδ αηιιέεδ ά’έΐαάεδ άε ΤΗέορΗίΙε 0θΓγά3ΐέε 3υ Οοΐΐέβε Οτεε άε Κοηιε, 

(1604- 1608), Β5 8, 1967, 115 -122. 

Τωμαδάκη Ν. Β., Ψελλός Μιχαήλ, ΘΗΕ ΙΒ', 467 - 473. 

— Φώτιος, ΘΗΕ ΙΒ’, 21-31. 

— “Ιωσήφ Βρυεννίου α) Περί τοϋ τής πόλεως άνακτίσματος β) Περί ζωγραφικής, 
ΕΕΒΣ ΛΤ', 1968, 1 - 16. 

— Δοϋκα - Κριτοβούλου - Σφραντζή - Χαλκοκονδύλου, Περί άλώσεως τής Κωνσταν¬ 

τινουπόλεως (1453), Άθήναι 1969-, 256. 

Τ ο ητ 3ά α λ ί δ Ν. Β., I Οτεεί 3 ΜϊΙεπο, ΙδΙίίυίο Εοιηόαπίο (Καπό. Εείί.) 101, 1967, 

568 - 580. 

Φοροπούλου Ν. Λ., Κεφαλας Κωνσταντίνος, ΘΗΕ ΙΒ', 734 - 735. 

Φουντούλη 1. Μ., Συμεών αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, Τά λειτουργικά συγγράμ¬ 

ματα. 1, Εύχαί καί ύμνοι, Θεσσαλονίκη 1968, δον, κδ' -γ 280. 

Φυτράκη Α. Α., Τό ποιητικόν έργον Γρηγορίου τοϋ Ναζιανζηνοϋ, ΕΕΘΣΠΑ ΙΤ', 
1968,569-621. 

Γ’— ΔΗΜΩΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 

Ά λ ι σ α ν δ ρ ά τ ο υ Γ. Γ., “Ερανίσματα γιά τόν «Άπόκοπο» τοϋ Μπεργαδή, Ελληνικά 
20, 1967, 435 - 442. 

V ε 1 ο ιι άί δ Ο., ϋετ ηειι§πεε1π5εΙιε ΑΙεχΕπάει-, ΜΰηεΗεη 1968, 12ον, 308 [ΜίδεεΙΙαηεΕ 
Βγζαη1ίηα Μοη3εεηδΪ3, 8]. 

Ε ΐ ά ε η ε ί ε γ Ν., Δύο μϋθοι από τόν «Στεφανίτη καί Ιχνηλάτη» σέ δημώδη γλώσσα, 

Ελληνικά 20, 1967, 430-435. 

Ιοαηηου Ρ., Κ,ίεΗίΗηίεη ζυτ ΗεεαιΐδβΕβε ηιείαΙ>γζ3ηίίηϊδεΗεΓ ηειΐ£πεο1ιΪ5ε1ιεΓ Τεχίε 
ίη Οίαΐεΐίΐίοιτη. ΒΖ 60, 1967, 269-272. 

Κ ρ ι α ρ & Ε., Αποκατάσταση χωρίου του Έρωτοκρίτου, Ελληνικά 21, 1968, 410 - 412. 

ΜΐίδαΕϊδ Κ., ϋετ Βγζ3ηίίηίδε1ΐ0 ΑΙεχαπάετ τοηιεη ηαεΗ άεσι Οοάεχ νίηάοΒ. ίΗεοΙ. 
§γ. 244, Μϋηεΐιεη 1967, 12ον, 96. [Μίδεείΐηηεα Βγζαηίίη3 Μοη&εεηδί&, 7], 

Παπαδημητρίου I. - Θ., Άρχαίον ελληνικόν μυθογραφικόν θέμα και οί μϋθοι τοϋ 
Βατικανοϋ κώδικος 1139, ΕΕΒΣ ΛΤ', 1968, 241 -266. 

Πολίτη Λ., Καί πάλι γιά τόν Βιτσέντζο Κορνάρο, Κρ. Χρ. Κ', 1966, 206 - 212. 
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Σου λ ο γ ι ά ν ν η Ε., Στίχοι φερόμενοι ώς Πτωχοπροδρομικοί εις χειρόγραφον τοϋ 
'Λγίου “Όρους, Παρνασσός ΙΓ, .1968, 587- 594. [καί αύτοτελώς, Άθήναι 1968, 

8ον, 10 (Κείμενα καί μελέται νεοελληνικής φιλολογίας, 51)}. 

Σπυριδάκη Τ. Κ. - Περιστέρη Σ. Δ., Ελληνικά δημοτικά Τραγούδια, τ. ΓΓ, 
Μουσική Εκλογή υπό — Άθήναι 1968, 4ον, ν’ Τ 437. 

Δ’— ΓΛΩΣΣΑ 

Βαγιακάκου Δ. Β., Νεοελληνικών τινων έπωνύμων ετυμολογία, Άθηνα Ο', 1968, 

146 - 178. 
ΟεοΓβεοαδ Ό. Γ, ΡΙ&εε απά οίΗετ ηαιηεδ οΓ ν&ποιίδ ΒαΙΙταη ΟΓΐβίηδ, IV, ΖΡΒ V, 

1967,167 - 185. : 
0.3. ΟεοΓ§&03.5 - \ν. Α. Μ ο Οοηαίά, Ρ1&οε η&ηιεε οί 8ουίΚ\νεδί Ρείοροηηε- 

δυε, [Τοπωνύμια τής Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου], ΑΐΗεηδ - Άθήναι 1967, 

8ον, 403. 
Θ ω μ ο π ο ύ λο υ ϊ. Α., Τά νεοελληνικά επώνυμα, ΝΕ 83, 1968, 610- 614, 736- 741, 

795, 881, 1025 - 1026. 
Κ γ ί & γ 3. δ Ε., ΑΓίίΙτβΙ αυε είηειτι «ννόΓίεΓόιιοΗ (Ιετ ηιίΙίεΙαΙΐεΓίϊεΙιεη §πεεΗίκο1ιεη νοΙΚδ- 

δρΓαεΙιΙίοΙιεη ΕϊίεΓΕίιΐΓ» 30ΒΟ XVII, 1968, 231 -268. 

Λ ι β α δ ά ρ α Ν. Α., Είγηιοΐοβίουηι Οεηυίηυηι, Άθηνα Ο’, 1968, 37 - 82. 

— Παρατηρήσεις εις τό Ετυμολογικόν τοϋ Συμεώνος, Αθηνδ Ο , 1968, 83 - 94. 

Μ ί ΐ δ 3 Κ ί 8 Κ., ΤΗε Εαηβυίΐεε οί Κοηιαηοδ Λε Μεΐοόϊδί, Μϋηείιεη 1967, 8ον, XX+ 

217. [Βγζ&ηίϊηΐδοΐιεδ Απ±ίν, 11}. 
Π ρ ο μ π ο ν α I. Κ., Ή γλώσσα τών ναξιακών έγγράφων (1433 - 1837) καί τό παλαιό- 

τερον ναξιακόν ιδίωμα, ΕΕΚΜ Ζ’, 1968, 338 - 425. 

Σ ε τ ά τ ο υ Μ., Τό πρόβλημα τής έξέλιξης τοϋ αρχαίου ελληνικού υ ώς τά νέα έλληνικά, 

Ελληνικά 20, 1967, 338 - 348. 
Σ υ μ ε ω ν ί δ η X. Π., Μυστράς, Πελοποννησιακά Τ’, 1963 - 1968, 92 - 102. 

Τσαντσάνογλου Κ., Τσιμουδιά : ή σημασιολογική εξέλιξη ενός ορού τοϋ μίμου, 

Έλληνικά 21, 1968, 400-405. 
Τωμαδάκη Ν. Β., Άποθησαυρίσματα, 10. Τό ξύλον, Άθηνα Ο’, 1968, 3 - 32. 

Ε’— ΘΕΟΛΟΓΙΑ 

Ά γ γ ε λ ο π ο ύ λ ο υ Α., Ή διδασκαλία τοϋ Νικολάου Καβάσιλα περί τής έν Χριστώ 
ζωής, Βελιγράδιον 1967, 8ον, 103. 

Ο γ 3 I δ ε 11 & δ ΘυεδΙίουδ οί Ιΐιε δοίεποΐοβΐε&ΐ Ιεαε1ιίη§ οί ίΗε Οτεείί Ρ&ίΙιεΓδ ν/ίΐΓι 
δρεείδΐ τείετεποε ίο 81. Θγπ1 οί Α!εχ3η<1π3, Θεολογία 38, 1967, 579- 608, 39, 

1968,192- 230,394-424. 

Μ α ν τ ζ α ρ ί δ η Γ. I., Ή μίμησις τοϋ Χρίστου κατά Γρηγόριον τον Παλαμαν, Θεολ. 

Συμπ. Χρήστου, 553 - 388. 
Μ ου ρα τ ί δ ο υ Κ. Δ., "Η Ιατρική τοϋ σώματος τύπος τής κατά ψυχήν θεραπείας 

κατά τήν διδασκαλίαν τοϋ Μ. Βασιλείου, Θεολογία 39, 1968, 33 - 50. 

Μπούκη X. Ν., 'Η θεολογία κατά Γρηγόριον τόν Ναζιανζηνόν, Θεολ. Συμπ. Χρή¬ 

στου, 141 - 163. 

Νέλλα Π., Νικόλαος ό Καβάσιλας, ΘΗΕ ΙΒ', 830 - 837 [καί αύτοτελώς, Άθήναι 
1968, 12ον, 82]. 

Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ Σ. Γ., Έλληνικαί μεταφράσεις Θωμιστικών έργοιν - Φιλοθωμι- 

σταί καί άντιθωμισταί έν Βυζαντίω. Άθήναι 1967, δον, 200. [Βιβλιοθήκη τής 
έν Άθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, 47]. 

Σκουτέρη Κ., «Μετεωροπορεΐν» καί «συμμετεωροπορεΐν» παρά τφ άγίω Γρηγορίω 
Νύσσης, Θεολογία 39, 1968, 423 - 439. 

Τ α χ ι ά ο υ Α. Ν., Τά «Ροχσικά γράμματα» εις τόν «Βίον» τοϋ Κωνσταντίνου - Κυρίλ¬ 

λου, Θεολ. Συμπ. Χρήστου, 289 - 310. 

Τζώ γα X. Σ., Ό τρισάγιος ύμνος, Θεολ. Συμπ. Χρήστου, 275 -287. 

Τδ&Έοη35 Β. Ο., ΤΚε υδ&§ε ΐΗε δοπ'ρΐυΓΟδ ίπ Βίε ήοΐϊπΐγ οί Μεΐϊίο οί δ&πΐίδ οπ Ιΐιε 
Ραδδίοπ, Θεολογία ΛΗ', 1967, 609 - 620. 

Τσάμη Δ. Γ., Διαλεκτικά προβλήματα εις τήν ζωήν καί ιήν σκέψιν Γρηγορίου τοϋ 
Θεολόγου, Θεολ. Συμπ. Χρήστου. 165 - 190. 

Τσανανά Γ. Α., Τά έν τή έκκλησία χαρίσματα τοϋ Αγίου Πνεύματος κατά τήν 
Μ. Βασίλειον, Θεολ. Συμπ. Χρήστου, 121 -140. 

ΤδίΓραηΙϊδ Α., ΤΙιε 3ηί1ΐΓορο1θ£γ οί δαϊηΐ Ιοόη οί Ο&ηιαδουδ, Θεολογία ΛΗ', 1967, 

333 - 348, ΛΘ', 1968, 68 - 106. 

Ρόγα δ Μ, Ο., ΤΕε $οεί&1 Γηεδδαβε οί δΐ. Ιοίιη ΟΐΓγ5θ5ίοιη, ΑίΗεηδ 1968, 8ον, 164. 

Φουντούλη I. Μ., Ή ευχή τής άναφορας τοϋ άγιου Έπιφανίου Κύπρου, Θεολ. 

Συμπ. Χρήστου, 213 -244. 

Χρήστου Π. Κ, Ωριγένης, ΘΗΕ ΙΒ', 573 - 592. 

Τ'—ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Α Η γ \ν ε ί 1 ε γ Η., ΟΗαπδίίεαπ&ί εΐ αυίτεδ ίοιτηεδ (ΓαίΙπόιιίίοη όε ίοη03ΐίοηδ ρίευδεδ 
αυχ X0 - ΧΙε δΐέοΐεδ, ΖΚ X, 1967, 1 - 27. 

Αηΐοηίδΐΐίδ-Βίόϊεου Η., ΡΓοΒΙέπιεδ (ΠιίδίοΪΓε εεοηοιηίηαε <3ε Βγζαηοε αυ 
XI0 δίέοίε: <3έΓηο§Γ3ρ1ιίε, δαίαίτεε εΐ ρπχ, Βγζ&ηίϊηοδίΕνίοα XXVIII, 1967, 

255 - 261. 

Β ακ α λ ο π ο ύ λ ο υ Α. Ε., Ιστορία τοϋ Νέου Ελληνισμού, τ. Γ', Τουρκοκρατία 
1453 - 1669, Θεσσαλονίκη 1968, 8ον, ΙΕ' + 618 -ΐ- πίν. XXIV. 

ΒεΈ&ΙοροιιΙοδ Α., Ζιιγ ΡΓ&§ε άεε ζινείίεη ΕϊηηαΙίΓηε Ήιεδδαίοηιίαδ άιίΓΟίι όίε 
Τιπ+εη 1391 - 1394, ΒΖ 61, 1968, 285 -290. 

V αίς 3 1 ο ρ ο ιι 1 ο 5 Α., Βγζίΐηΐίηΐδηι αηά ΗεΙΙεηίδηι, Β8 9, 1968, 101 - 126. 

Βρανούση Ε. Λ., Πατμιακά Ζ'. "Ιστορικές μαρτυρίες γιά τήν Κρήτη τόν ιβ' αιώνα 
από πατμιακές πηγές, ΠΒΚΣ Γ', 5 - 15. 

Βρανούση Α., Ιστορικά καί τοπογραφικά τοϋ μεσαιωνικού κάστρου τών Τωαννί- 
νων, Χαρ. εις Όρλάνδον, Δ', 439 - 515 + πίν. 15. [καί αύτοτελώς Άθήναι 1968, 
8ον, 87]. 

V γ γ ο η ϊ δ 8., Εε τόΐε άε Βγζ3ηεε, Ραπδ 1968, 8ον, 216. 

Ο ε 3 η & Ε ο ρ 1 ο δ Ο.Ι., Βίδαηζίο ε ϋ Κΐηίΐδοϊηιεηΐο, Κοηια 1968, δον, XII + 424 + πίν. 
13. [ΒΐβΙίοίΗεεα Αΐ+επα, 6]. 

Ο δ 1 & ε γ Ρ. 1·-Κ3ΓαγαηηοροϋΙθ5 I., Βγζ3ηΐίηΪ8θ1ιε υιΈιιικίεηΙεΗΓε. χ. I. Οίε 
Κ3ί5επΐΓΚιιη<1εη. Μαηοΐιεη 1968, 8ον, 203 + πίν. 

Ζάγκλη Δ. Δ., Νικηφόρος Θ' αύτοκράτωρ τής βυζαντινής (ελληνικής) αότοκρατο- 

ρίας (803 - 811 μ.Χ.) καί ό Κροϋμος, ΑΘΛΓΘ 33, 1967, 5 - 24. 
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Ζάγκλη Δ. Δ., Λέων ό ΕΓ ό Αρμένιος βασιλεύς - αύτοκράτωρ τής βυζαντινής (έλλη- 

νικής) αύτοκρατορίας 813 - 820 μ.Χ. Ή μάχη τής Μεσημβρίας καί ό θάνατος 
τοϋ Κρούμου, ΑΘΛΓΘ 33, 1967, 64 - 82. 

Καραγιαννοπούλου I. Ε., Τά προβλήματα τής βυζαντινής ιστορίας κατά τούς 
τελευταίους χρόνους, ΕΕΦΣΠΘ Ι', 1968, 137- 163. 

Κομίνη Α. Δ., Νέα μαρτυρία περί τοϋ έν έτει 1595 σεισμού τοϋ Χάνδακος (όφειλο- 

μένη εις τόν Κρήτα ιερέα "Ιωάννην Μορζήνον), ΠΒΚΣ Γ', 96 -101. 

Ο ο η ε I α η ί ε1 ο δ Ό. I., ΒγζαηΙϊηε ΡΗΐΐ3ηΐΗι*ορ>' από δοοίπΐ \νε1ί&Γε, Νε\ν Βπιη&\νίεΕ 
1968, ΧΧνΐΠ+ 356. [Βιάζετε υηίνεΓδίΙχ Ρτεδδ]. 

ΚχΓΓΪδ Ο. Ρ., Σταράτορος = [Πρωτοσ]τράτωρ, ογ δίταίΟΓ : 3 ηιίΐίΐ&ο' Ιηδίίίυΐίοη ίη 
ΧνΐΗ εεηΙιΐΓΥ Οχρπίδ, ΕΕΒΣ ΛΤ’, 1968, 119- 138. 

Ε 3 ί ο υ Α., ΤΗε ΡΓονίδίοηίη^ οΓ Οοηδίαηίίηορίε άυπη£ ίΗε \νίηίεΓ οί 1306 - 1307, Β>'ζαη- 

ίϊοη XXXVII, 1967, 91 - 113. 

Εαηιρδίάίδ Ο., Εε Είτε Μέγας Κομνηνός, Βγζαηΐίοη XXXVII, 1967, 114-125. 

Μ α § ο υ I ί & 5 Η. Ε, ΤΗε Είνεδ οί Βγζαη1ίηε δ&ϊπΐδ 3δ δοιιτεεδ οί Ο&ία Ιογ ίΗε ΗίδίοιΥ 
οί Μα§ίο ίη ίΗε δίχίΐι αηά δενεηίΗ Οεηίυπεδ Α. ϋ., Βγζ3ηίϊοη XXXVII, 1967, 

228 -269. 

Μανούσακα Μ. Ε, Προγραμματισμός για τή συστηματική έκδοση τοϋ Αρχείου 
τοϋ Δούκα τής Κρήτης : ό πρώτος τόμος τίον «Μίδδΐνε ε Κεδροηδίνε» (1417- 

1467), ΠΒΚΣ Γ', 163 - 172. 

— Ανέκδοτα πατριαρχικά γράμματα (1547 - 1806) προς τούς έν Βενετίμ Μητροπο- 

λίτας Φιλαδέλφειας καί τήν Όρθόδοξον ελληνικήν αδελφότητα, Βενετία 1968, 

4ον, κδ' 4- 164-}- πίν. ΚΒ’ [Βιβλιοθήκη τοϋ Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας 
Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών, 3]. 

Μέρτζιου Κ. Δ., Κρητικά συμβόλαια των χρόνων τής Ενετοκρατίας, Κρ. Χρ. ΙΘ', 

1965, 111-145. 

' — ' Ή ναυτιλιακή κίνησις τοϋ Χάνδακος κατά τά έτη 1359 - 1360, ΠΒΚΣ Γ', 173 - 176. 

ΜειΊζίοδ Ο. ϋ., Είη ηιαηά&ϋ άα XIV6 δίέείε εη §τεε ναΐβαίτε, ΒΡ II, 1967, 265 - 268. 

Οικονομάκη Ν. Ε., Ειδήσεις "Αράβων γεωγράφων - περιηγητών περί <Ρ|ς έν Κρή¬ 

τη Άραβοκρατίας, ΠΒΚΣ Γ', 187- 194. 

Οίκονομίδη Ν. Α., Ή διανομή τών Βασιλικών «έπισκέψεων» τής Κρήτης (1170- 

1171) καί ή δημοσιονομική πολιτική τοϋ Μανουήλ Α' Κομνηνοϋ, ΠΒΚΣ Γ', 

195 - 201. \ΪΛΪ ; 

ΟίΚοηοηιϊόέδ Ν., Αείεδ <1ε ϋίοηγδΐου. τ. I, Ιεχίε, Ρ3Π5 1968, 4ον, XI -(- 250, τ. II, 

&1όυηι, Ρ&πδ 1968 , 4ον, πίν. ΧΕν. [ΑτεΗίνεδ άε ΓΑΐΗοδ, IV], 

Παπαδριανοϋ I. Α., Οί ειδήσεις τοϋ ίστορικοϋ Κριτοβούλου γιά τή βυζαντινή 
πριγκίπισσα Ελένη Παλαιολογίνα - Βταηΐίονΐς καί ή αξιοπιστία τους, Ελλη¬ 

νικά 21, 1968, 164- 168. ; 

Πατρινέλη X. Γ., Κυριάκός ό Άγκωνίτης, ΕΕΒΣ ΛΤ', 1968, 152- 160. 

Ροΐεηιίδ Ρ. I., ΤΗε ΡοιιΕ&ΐ, Εοηάοη 1968, δον, XVI + 228 + πίν. [υηίνεΓδίΙγ οί 
Εοηάοη Ηΐδίοπε&Ι δίικίίεδ, XXII]. | 

Π ρομπονα I. Κ., Μικρασιαται εις Νάξον, ΠαρνασσόςΙ', 1968, 246 - 253. (καί αύτο- Υ; ; 

τελώς. Άθήναι 1968, 8ον, 8 [Κείμενα καί Μελέται Νεοελληνικής Φιλολο¬ 

γίας, 36]). 

δ ί γ α ί ο δ Α., ΤΗε Ανατ’δ Αίί&εΕ οη Βγζαηίίυηι Ιη ΐΗε Υεατ 626, ΒΡ II, 1967, 370 - 376. 

Σφηκοπούλου I. Θ., Τά μεσαιωνικά κάστρα τοϋ Μορηά, Άθήναι 1968, 8ον, 400. 

Τ ί ί ί ί χ ο § 1 ιι V., ϋΗετ ό&δ ΟεΗυΛδ]3ΐΐΓ άετ ΑυίΗεηίοριιΙα Ζοε, ΒΖ 60, 1967, 279 - 287. 
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Ζ'— ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Άγγελοπούλου Α. Α., Χιλανδαρίου Μονή, ΘΗΕ ΙΒ’, 122- 129. 

Α η & δ ί ο δ Μ. V., ΤΗε Εάίεΐ οΓ ΜΠ&η (313) Α Οείεηοε οΓ ίίδ ΤΓ&άίίίοηα! ΑιηΗοΓδΗίρ 
αηά ϋεδί§η3ΐϊοη, Κ,έΒ XXV, 1967, 13 -42. 

Α η I ο η ί & (ϋ δ δ., ϋεΐΐα εοηάοίία άεΐ ο&πϋηαίε Βεδδαποηε, ΒδΒΝ 5, 1968, 85 - 94. 

Αρβανίτη Α. Κ., Ιστορία τής Άσσυριακής Νεστοριανικής Εκκλησίας, Άθήναι 
1968, 8ον 32, [Βιβλιοθήκη τής έν Άθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, 50}. 

V 1 3. ε Η ο δ Τ. Ν., Βεδδ3Γίοη αΐδ ραρδίϋοΗεΓ Εε§αΙ ίη νεηεάίβ ίτη ΙαΗτε 1463, ΚδΒΝ 5, 
1968, 123 - 126. 

Γκητάκου Μ. X., Χώρας Μονή, ΘΗΕ ΙΒ', 448 - 451. 

Γριτσοπούλου Τ. Α., Χίου Νέα Μονή, ΘΗΕ ΙΒ', 135 - 138. 

— Ή κατά τήν Κυνουρίαν Μονή τής Λουκοϋς, Πελοποννησιακά Τ', 1963 - 1968, 
129 - 190. 

— Ή σχολή Κουρούτζεσμε, ΕΕΒΣ Λ Τ', 1968, 161 -240. 

Δεντάκη Β. Λ., Ό Καισαρείας Άρέθας καί τό μεταθετόν τών έπισκόπων, ΕΕΘΣΠΑ 
ΙΤ', 1968, 635 - 660. 

Ζαχαριάδου Ε. Α., Γιά τήν μητρόπολη τοϋ Καφά τόν ΙΕ' αιώνα, ΑΠ ΚΘ’, 1968, 
280-293. 

— Σημείωμα γιά τόν Μελέτιο Πήγα, Έρανιστής Τ', 1968, 19-26, 

Ή λ ι ά δ ο υ - Η ε ιώ ιη ε γ ιΐ ί η £ ε γ ϋ., ΙΐΏ3£Ϊη3ίίοη εί Γέαΐίίε άαηδ ΓΗΐείοίτε άε Ογπΐ- 

Ιε εί ΜείΗοάε, Κυριλ. καί Μεθοδ. Β', 133 - 150. 

Κα ρακόλη Κ. X., Ή οικουμενική σύνοδος τής Νίκαιας κατά τόν μέγαν Αθανά¬ 
σιον, Θεολ. Συμπ. Χρήστου, 111 -119. 

Κ α ρ μ ί ρ η I. Ν., Σχέσεις "Ορθοδόξων καί Αρμενίων καί ιδίως ό κατά τόν ΙΒ' αιώνα 
θεολογικός διάλογος μεταξύ αύτών, ΕΕΘΣΠΑ ΪΤ', 1968, 325 -417. 

Καρπαθίου Ε. ί., Εκκλησία Κώ Δωδεκανήσου, Α'/1, Άθήναι 1968, 8ον, 565. 

Κομίνη Α. Δ., Ανέκδοτος Επισκοπικός κατάλογος Θηβών, ΕΕΣΜ Α', 1968, 87 - 100. 

Κονιδά^η Γ. Ι„ Περί τό ζήτημα τής γενέσεως τής Αρχιεπισκοπής Αχριδών καί 
τών ΝοΙίίίεηιηι Νο 3 παρά ΡαπΗεγ, ΕΕΘΣΠΑ ΙΤ', 221 -275. 

— Συνοπτική έκθεσις περί τής Αρχιεπισκοπής Αχριδών, ΕΕΘΣΠΑ ΙΤ’, 1968, 277 - 
291. 

Κ ο η ί ά 3 γ ϊ δ <3., Ζιιγ ΟΗαταΕίεπδΐίΙί <3ετ ΙΕ Ρεποάε άετ αϋβειηείηεη ΚΪΓεΗεηβεδεΗί- 
εΗΐε, Θεολογία 39, 1968, 19 - 32. 

— βίε ηειιε ίη ρ&ταΐΐεΐεη Τ3Ηε1Ιεηαιΐδ£3Ηε όετ Νοΐ. Ερίδεοραίιηΐιτι υπό άίε ΕοΗΐΗεϊΐ 
άετ Νοί. ά. ΟοοΕ Ρατίδ. 1553 Α. Χαρ. εις Όρλάνδον, Δ', 247-264 4- πίν. 

Ο ο η ί ο ια ηι 3 δ δ. δ., Εη §εεε οη εη δΐηνοη, Μογεηδ άε ρτοραβαΐΐοη άε Ια ίοί εί <3ε 
ΓεεπΙιίΓε 03η$ ΓΕυτορε εεηίτβίε εί 03Πδ Ιεδ Βαίΐοηδ, Κυρίλ. καί Μεθοδ. Β', 
217 -234. 

Μ α μ α λ ά κ η Ε, Ό Πρώτος τοϋ Αγίου Όρους Άθω Ισαάκ, ΕΕΒΣ ΛΤ', 1968, 70 - 80. 

Μπόνη Κ. Γ., Οί Έλληνες ιεραπόστολοι τών Σλάβων Κύριλλος καί Μεθόδιος ύπό 
τό νέον φώς τής έπιστήμης, ΕΕΘΣΠΑ ΙΤ', 1968, 517-544. 

Βοηΐδ Κ., Οίε δ1α\νεη3ροδίε1 Κγπ11οδ υηά ΜείΗοάίοδ, Θεο?α>γία 39, 1968, 315 - 367. 

Νικολοπούλου Π. Γ., Χίου Μητρόπολις, ΘΗΕ ΙΒ', 132- 135. 

— Πρόσθετοι ειδήσεις περί τής μονής Καβαλλαρέας, ΠΒΚΣ Γ', 181 -186. 

Παπαδοπετράκη Γ. ΐ, Ιστορία τής ίεράς μονής Αγίας Τριάδος έπονομαζομέ- 

νης τών Ζαγκαρόλων καί έν τφ Άκρωτηρίφ Μελέχα τής Κρήτης εύρισκομένης, 
Κρ. Χρ. Κ', 1966, 17 -162. 
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Παπαδοπούλου Σ. Α., Νεοφύτου τού Τ', Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως έγ¬ 

γραφα καί αφιερώματα πρός τήν Ί. Μονήν Ίωάννου Θεολόγου Πάτμου, Χαρ. 

εις Όρλάνδον, Δ', 220 - 246 + πίν. 12. 
Σάκκου Σ. Ν., Ή έν Κωνσταντινουπόλει σύνοδος τού 1170, Θεολ. συμπ. Χρήστου, 

311 - 352. 
Σταυρίδου Β., Χαλκηδόνος Μητρόπολις, ΘΗΕ ΙΒ', 51 - 54. 

Τ α χ ι ά ο υ Α. - Α. Ν., Ή έθνικότης Κυρίλλου καί Μεθοδίου κατά τάς σλαβικάς ιστο¬ 

ρικός πηγάς καί μαρτυρίας, Κυρίλ. καί Μεθοδ. Β', 83 - 132. 

Τοιπαά&ΐίΐε Ν. Β., Οπεηΐε ε Οοαάεηίε αΙΡεροεα άεΐ Βεδδαποηε, ΒδΒΝ 5, 1968, 

29-40. 
Τσικνοπούλου Τ. Π., Χρυσοστόμου Μονή, ΘΗΕ ΙΒ', 441 -443, 

— Ή θαυμαστή προσωπικότης τού Νεοφύτου πρεσβυτέρου, μοναχού καί έγκλειστου, 

Βγζαηΐίοη XXXVII, 1967, 311 -414. 

Φο ύγ ι α Μ. Γ., Ιστορία τής Άποστολικής Εκκλησίας Κορίνθου, Άθήναι 1968, 8ον, 

416. 
Φυτ ρ άκ η Α. I., "Αγιος Νικόλαος ό Κυδωνιεύς (ΐ 4 Φεβρ. 868), ΠΒΚΣ Γ', 286-303. 

X α ι ρ έ τ η Μ., Μία άπογραφή των ναών καί των μονών του διαμερίσματος Χανίων 
διά τό έτος 1637, ΠΒΚΣ Γ', 304- 311. 

— Ή άπογραφή τών ναών καί των μονών τής περιοχής των Χανίων τού έτους 1637, 

ΕΕΒΣ ΑΤ', 1968, 335 - 388. 

X α ρ α λ α μ π ο π ο ύ λ ο υ Β. X., Ή Μονή Προδρόμου Γορτυνίας, Χαρ. εις Όρλάν¬ 

δον, Δ', 190-207+πίν. 13. 

Χιο νί δη Γ., Ιστορικά προβλήματα καί μνημεία έκ τής παραμονής τού Αγίου Γρη- 

γορίου Παλαμα εις περιοχήν Βέροιας, ΓΠ 50, 1967, 3 - 15. 

Χρυσού Ε. Κ., Αί μαρτυρίαι τού Κυρίλλου Σκυθοπολίτου περί τής ε' οικουμενικής 
συνόδου καί τής καταδίκης τού Ώριγένους, Θεολ. συμπ. Χρήστου, 259 -273. 

Η'— ΤΕΧΝΗ — ΘΕΑΤΡΟΝ 

Β οκο το π ούλου Π. Α., Συμβολή εις τήν μελέτην τών μονοχώρων ναών μετά δύο 
κογχών ιερών, Χαρ. εις Όρλάνδον, Δ', 66 - 74 + πίν. 2. 

Δημητροκάλλη Γ., Οί σταυροειδείς εγγεγραμμένοι ναοί τής Μικρας Ασίας, 

Μικρ. Χρον. ΙΓ', 1967, 81 - 183 + χαρτ. 

— Οί σταυροειδείς έγγεγραμμένοι ναοί τής Σικελίας καί Κάτω Ιταλίας, ΕΕΒΣ Λ Τ', 

1968, 267 - 334. 
ΟϊιηίίίΓοΚ&ΙΠδ Ο., Ε’&δοεπδίοηο <Β ΑΙεδδεηάΓΟ Μα§ηο ηεΐί’ 1{3ΐία άεΐ Μεάΐοενο, 

Θησαυρίσματα 4, 1967, 214-222. 

Θ ί γπ ΐ I γ ο Κ α 11 ί δ Ο., ΤΗε Βγζαηίίπε ΟιυΓθΗε$ οΓ Ν&χοδ, Απιετ. Ιουτη. ΑίχΗαεοΙ. 
72, 1968, 283 -286 + πίν. 2. 

Δρανδάκη Ν. Β,, Χριστιανικοί έπιγραφαί Λακωνικής, ΑΕ 1967, 137 - 177 + πίν. 14. 

ΚαΙοΚγΓΪδ €. Ό., ΤΗε εδδεηοε οί οπΗοάοχ ίοοπο^πιρΗ^, ΟΟΤΚ XIII, 1968, 

65- 102. 
Κ 3. γ & § β ο γ § Η ΐ δ V., ΟΗι-οπίςυε <1εε Γουίΐΐεδ εΐ όεεουνεΠεδ 3ΓεΗεο1ο§ΐςυεδ ά ΟΗγρτε 

εη 1967, ΒαΙΙ. Οογγ. ΗεΙΙ. 92, 1968, 251 - 358. 

Κυριαζοπούλου Β. - Λ ι β α δ α Γ., Αρχαιολογικά ευρήματα έπί τής κορυφής 
τού Όλύμπου, "Αγιος Αντώνιος, ΑΔ 22, 1967, 6- 14+ πίν. 11. 

Λ ι ά π η I., Έκ τού Όξυλίνθου Εύβοιας, Χαρ. εις Όρλάνδον, Δ', 156 - 160 + πίν. 4. 

Μιχαηλίδου Μ.,. Ό ναός τού Αγίου Ζαχαρία Καστοριάς, ΑΔ 22, 1967, 76- 86 + 
πίν. 12. 

Μουτσοπούλου Ν., Ή λαϊκή αρχιτεκτονική τής Βέροιας, Θεσσαλονίκη 1968, 

4ον, 123+ πίν. 218. 

— ΒγζαηίΐηΐδοΗε υπό ηαοΗΗγζαηΐίηίδοΗε ΒαικΙεηΙίΓη&ΙεΓ 3ΐΐ5 Κίεΐη - Ρτεδρε από αυδ 
ΗΙ. ΟεπΉ&η. ΒΝΧ XX, 1968, 1 -49. 

Μπάρλα X., Ό βυζαντινός ναός τής Σουβάλας, Χαρ. εις Όρλάνδον, Δ', 303 - 328 + 

πίν. 12. 

— Άνασκαφή Κεφάλου ΆμβρακικοΟ, ΠΑΕ. 1967, 28- 32+ πίν. 6. 

Μ π ο ρμπουδάκη Ε., Μεσαιωνικά μνημεία Κρήτης, Κρ. Χρ. Κ', 1966, .331 - 345 + 

πίν. Γ' - Τ'. 

Μ π ο ύ ρ α X. Θ., "Αγιος Στέφανος Ριβΐου Ακαρνανίας, Έπιστ. Έπετ. τής Πολυτεχν. 

Σχ. 3, 1968, 41 - 47+ πίν. 4. 

Ξυγκοπούλου Α., Αί δύο ψηφιδωταΐ προσωπογραφία! τής Νικοπόλεως, ΑΔ 22, 

1967, 15-20+ πίν. 3. 

Όρλάνδου Α. Κ., Δύο παλαιοχριστιανικά! βασιλικαί τής Κώ, ΑΕ 1966, 1 - 103 + 

πίν. 1. 

Π άλλα Δ. I., Ψηφιδωτά, ΘΗΕ ΙΒ', 1071 - 1240 [καί αύτοτελώς, Άθήναι 1968 , 4ον, 
1071 - 1240+ πίν. 40]. 

Ρ&11&8 ϋ. I., 5ιιι* 1& οΗτοηοΙθ£Ϊε όε 1ε. ηιοδ&ίςυε Γερτέ δεηί3πΐ Ια νΐετ§ε επίοιιτέε 
άε Τιιείΐηΐεη εί άε Οοπδίαηίΐη α δίε δορΗϊε <3ε Οοηδίβηίίηορίε, Άρχ. Άναλ. έξ 
Άθ. 1, 1968, 90-91 + πίν. 

Φουντούλη I. Μ., Νάρθηξ, ΘΗΕ ΙΒ', 817-818. 

ΟΗδίζίάαΙιίδ Μ., ΑτοΗιίελίαΓ, Βγζεηζ από άετ οΗπείΙΐοΗε Οείεπ, 211 -231, 

— ΟπεεΗεηΙβικΙ, Βγζαπζ υπό άετ οΗηδίΙΐοΗε Οδίεη, 231 - 235. 

Θ'—ΔΙΚΑΙΟΝ 

Μακρύ μιχάλου Σ., Μία άνέκδοτος δικαστική απόφασις τού Δουκός τής Κρήτης 
κατά τό 1423, ΠΒΚΣ Γ', 151-162+ πίν. 1. 

Μ ά τ σ η Ν. Π., Ή πώλησις τού ενεχύρου κατά τήν εκλογήν τών Τσαύρων, ΕΕΒΣ 
ΑΤ', 1968, 37-44. 

— Ζητήματα έκ τού θεσμού τής προτιμήσεοος έν τφ βυζαντινφ δικαίω, ΕΕΒΣ ΛΤ', 

. 1968, 45- 54. 

— Έπί τής νεαράς 72 Λέοντος τού Σοφού, ΕΕΒΣ ΑΤ', 1968, 55- 69. 

Π α ν α γ ι ω τ ά κ ο υ Π. I., |, Ή Εκκλησία έν τή Πολιτεία, ΑΕΚΔ ΚΓ', 1968, 5 - 21. 

Πανταζοπούλου Ν. I., Νομοθετικός ανταγωνισμός είς τό Βυζάντιον (άπό τού 
6ου έως τού 10ου μ.Χ. αί.), Κυριλ. καί Μεθοδ. Β', 1 - 30. 

Π ε τ ρ ι τ ά κ η I. Μ., Ή ένότης έν τή εκκλησία, ΑΕΚΔ ΚΓ', 1968 , 22 - 37. 

— Νόμων Βυζαντινών Αύτοκρατόρων, ανεπισήμων τοιούτων κωδικοποιήσεων, Βασι¬ 

λικών προσταγμάτων καί χρυσοβούλλων, πρός διασφάλισιν τής έν τή Εκκλησία 
κανονικής τάξεως καί άκριβείας, ΑΕΚΔ ΚΓ', 1968, 135- 157. 

δνοτοηοδ Ν., Ε’ερίΗοΙέ ά Γέρομυε άεδ ΟοΓπηεηεδ, ΤΜ 3, 1968, 375 - 395. 

Τριαντ α φύλλου Κ. Ν., Τά έξαρχικά δίκαια τού μητροπολίτου Πατρών έπί τής 
Εκκλησίας τής Κρήτης τώ -1381, ΠΒΚΣ Γ', 250- 255. 

Τρωιάνου Σ. Ν., Νομοκάνων «Πάνυ ωφέλιμον καί πλουσιώτατον», ΑΕΚΔ ΚΓ’, 
1968,38 - 53,97 - 118,162- 176. 
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Χριστοφιλοπούλου Α. Π., Τό έλληνικόν ορθόδοξον εκκλησιαστικόν δίκαιον 
κατά τά έτη 1964 καί 1965, Θεολογία 38, 1967, 487-500, 646-660. 

Γ— ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ 

'Η μ έ λ λ ο υ Σ. Δ., Ή περί πειρατών λαϊκή παράδοσις, Άθήναι 1968, 8ον, 165. [Βιβλιο¬ 

θήκη τής έν Άθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, 52]. 

Οίκονομίδου Δ. Β. Χάρων, ΘΗΕ ΙΒ’, 104 - 106. 

— Ό θρήνος τοϋ νεκρού έν Έλλάδι, ΕΚΕΕΑ ΙΗ/ΙΘ', 1965 - 66, 11 - 40. 

8 ρ γ γ ϊ ά & 1ι ί δ Ο. Ο., Ε’υδε@ε άεδ Βείηδ & Γέροςυε Βγζδπϊίηε, Εεδ οπδΐηεδ άε 1ε Γαέ- 

άίεΐηε εη Οτέοε, ΑίΗέηεδ 1968, 55 - 56. 

ΙΑ'— ΚΩΔΙΚΕΣ - ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ 

Α ί 5 α 1 ο 5 Β., Φύλακες, ιιη ίεπηε ρεΙέο§Γερ1ιϊςυε ηιεί εοιηρπδ, ΒΖ 61, 1968, 254-260. 

Β έ η Ν. Α. 4, Τά χειρόγραφα των Μετεώρων, τ. Α', Άθήναι 1967, δον, *77 + 773 + 

πίν. ΕΧΧΧ [Ακαδημία Αθηνών, Κέντρον Έρεύνης τού Μεσαιωνικού καί 
Νέου Ελληνισμού]. 

Ο ί ηι & γ 3 5 Ο. Τ Η. - Κ ο υ πι ε γ ί ε η ο υ Ο. - Β γ ο υ 1 ΐ ε Ε., Μοάεπι ΟτεβΕ ΟυΚυτε, 
Α δείεείεά ΒϊΒ1ϊο§ΓερΗγ, ΤΗεδδ&ΙοηϊΙα 1968, 8ον, 137 [Εταιρεία Μακεδονικών 
Σπουδών, Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου τού Αίμου, 163]. 

Κ α κ ο υ λ ί δ η Ε. Δ., Ή βιβλιοθήκη τής μονής Προδρόμου - Πέτρας στήν Κωνσταντι¬ 

νούπολη, Ελληνικά 21, 1968, 3 - 39 + πίν. 1-5. 

_ Δύο νέοι κώδικες τών κρητικών βιβλιογράφων Γεωργίου καί Μανουήλ - Μανούσου 
Γρηγοροπούλου, Ελληνικά 21,1968, 178- 179. 

Κ ε σι Β >Ί ί 5 Α., Εΐηε ΗεηάδεΗπίΐ άεδ ΜγδίΐΚεΓδ δγΐΐΐεοη, δοπρίοπυηι XXII, 1968, 

20 - 34. 
Κ ο μ ί ν η Α. Δ., Πατμιακά, Ή μαρτυρία δύο βιβλιογραφικών προσθηκών, Έρανιστής 

Ε', 1967, 194 - 200. 
— Πίνακες χρονολογημένων πατμιακών κωδίκων, Πρόλογος Δ. Α. Ζακυθηνού, 

Άθήναι 1968, 4ον ιδ' + 96 + πίν. 176. [Βασιλικόν Ίδρυμα Ερευνών, Κέντρον 
Βυζαντινών Ερευνών]. 

Λι βαδάρα Ν. Α., Ό χάρτης τής Κρήτης εις τά χειρόγραφα τής Γεωγραφίας τού 
Πτολεμαίου, ΠΒΚΣ Β', 120- 125 + πίν. ΙΓ’ -ΙΘ'. 

Μουτσοπούλου Ν.-Δημητροκάλλη Γ., ΒίΒ1ίο§Γ&ρ1ιΐε ρπηοΐρείε άεε <±ε- 

Ιεευχ - ίοιΊδ άε 1ε Οτέοε, Αππείεδ Τεείιπΐηυεδ 37, 1968, 145- 148. 

Μπουγάτσου Ν. Θ., Βιβλιογραφία Ελληνικού Θρησκευτικού Τύπου, Θεολογία 
39,-1968, 246- 276, 440-464. 

Πατ ρινέλη X. Γ., Κρήτες συλλέκται χειρογράφων κατά τούς χρόνους τής Ανα¬ 

γεννήσεως, ΠΒΚΣ Π, 202 - 206. 
Π ο λ ί τ η Λ. - Κατραμάδου Μ. Δ., Κατάλογος χειρογράφων Σκήτης Αγίου 

Παντελεήμονος, Ελληνικά 20, 1967, 349 -386 + πίν. 11 - 16. 

Πολίτη Λ., Ή κτητορική έπιγραφή τής μονής Αγίας Παρασκευής Βίτσας καί ή 
χρονολογία της, Ελληνικά 20, 1967, 421 - 426 + πίν. 17. 

_■ Ανύπαρκτα ονόματα καί παραναγνώσματα, Ελληνικά 20, 1967, 426- 430. 

— Συμπληρωματικοί κατάλογοι χειρογράφων Αγίου "Ορους, Α', Χειρόγραφα μονής 
Κουτλουμουσίου, Ελληνικά 21, 1968, 109 - 148, 347- 377. 

— Παλαιογραφικά, Ελληνικά 21, 1968, 168- 178. 
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Αείε Οεδδίοε υηίνβΓδίίΕίΐδ δεΐεηίίεΓυηι ΒεΒΓεεεηΐεηδίδ, IV, 1968 (ΒεΒιεαπ). 

Άθηνα, ΞΘ', 1966 - 1967 (Άθήναι). 
Αηεΐεοίε Βοΐΐεηάϊεπε, 86, 1968 (ΒτυχεΙΙεδ). 
Αρχείο ν Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου, ΚΓ' /3, 1968 (Άθήναι). 
Άρχεϊον Πόντου, ΚΗ', 1966 - 1967 (Άθήναι). 
Βοΐΐείίΐπο όεΐΐε Β. Οτεοε ά\ ΟτοΙίείειτείε, η. δεπε, XXII.. 1968 (ΟΓΟίίείειτείε). 

Βγζεηΐίηίδοΐιε Ζείίδοΐιπίί, 61, 1968 (Μϋηοάεη). 

Βγζεηΐίηοδίενίεε, XXIX, 1968 (ΡτΕ^υο). 

Βγζεηίϊοη, XXXVIII/I, 1968 (Βευχείΐεδ). 

ΟΤΑΡΜΗΑΡ, XVIII, 1967 (ΒεοεΓεά). 

ΒυσιΒετίοη ΟεΚδ ΡερεΓδ, 21, 1967 (\νεδΗϊηβίοη). 

Ελληνικά, 21, 1968 (Θεσσαλονίκη). 

Επιεπίε XXXVI, 1968 (Μεάπά). 
Έπετηρίς Εταιρείας Στερεοελλαδικών Μελετών, Α', 1968 (Άθήναι). 
Έπετηρίς Κέντρου Έρεύνης Ελληνικής Λαογραφίας, ΙΗ'-ΙΘ', 1965 - 1966 (Άθήναι). 
Επιστημονική Έπετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, ΙΗ', 1967 - 1968 

(Άθήναι). 
Οτεσίί - Κοιτι&η επά Βγζεηίίπε δΐυιΐίεδ, 9/3, 1968 (ΒυιΊιεηι). 
Ηπειρωτική Εστία, ΙΖ', 1968 (Ιωάννινα). 

Ηνηιεηίίεδ, XVII -XVIII, 1965- 1966 (Οοην+Γε). 

Θεολογία, ΛΘ'/3, 1967 ( Αθήναι). 
Θησαυρίσματα, 4, 1967 (Βενετία). 

ΐΓέηΐΚοη, ΧΕΙ, 1968 (Οιένείοβηε). 
ΙεΒιΈυεΙι άετ ΟδίειτείοΗϊδεΗεη Βγζεηίίηίδς1ιεη Οεδβΐΐδοΐιείΐ, XVII, 1968 (Οτεζ- \νίεη- 

Κόΐη). 
Ιοιιπιεί οί Ηεΐΐεηίο δίαάίεδ, ΕΧΧΧVIII, 1968 (Εοηάοη). 

ΙοιίΓη&Ι οί \ΥετΙ>ιΐΓ8 εηό ΕουτίευΜ ΙηδίίίυΙεδ, XXXI, 1968 (Εοηάοη). 

Κρητικά Χρονικά, Κ', 1966 (Ηράκλειον). 

Κυπριακαι Σπουδαί, ΛΑ', 1967 (Λευκωσία). 

Μακεδονικά, Ζ’, 1966 - 1967 (Θεσσαλονίκη). 

Μικρασιατικά Χρονικά, ΙΓ', 1967 (Άθήναι). 
Μνημοσύνη, Α’, 1967 (Άθήναι). 
Νουνεΐΐε Κενυε Πιέοΐοβίηυε, 90, 1968 (Εουνείη). 

Οπεηίεΐϊε Οιπδίΐεηε Ρεποάίεε, XXXIV, 1968 (Κοηιε). 

Παρνασσός, Γ, 1968 (Άθήναι). 
ΡΓΟΟββάΐπβδ οί ίΗε Κογεί ΙτίχΗ Αεεάεπιγ, 67 $εοί. € 3, 1968 (ΒυΒΙίη), 

Κενυε (ΤΗίδίοΪΓε Εοείέδίεδίΐςυε, ΕΧΙΙΙ, 1968 (Εοανείη). 

Κενιιε άεδ Είιιάεδ Βγζεηίίηεδ, XXVI, 1968 (Ρεπδ). 

Κενυε άεδ ΕΙυάεδ δυά-Εδί ΕιίΓορέεηιιεδ, VI/3, 1968 (Βυοετεδί). 

Κενυε Ηϊδίοπςυε, ΘΘΧΕ/488, 1968 (Ρεπδ). 

Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπονδών, ’Έτος Α*Γ' 31 
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Κβνιιβ ΚουΓη&ίηα άΉί$ΐοϊΓε, VII, 1968 (Βιΐ03Γ€$1). 
Κενυε Κοιπηεΐηε άΉίδίοίΓε άε ΓΑγΙ, V, 1968 (ΒιιεεΓβδί). 
Κΐνϊδί& άί δΐυάΐ Βϊζ&ηΙΐηί ε Νεοείΐεηίεΐ, 5, 1968 (Κ,οιϊιβ). 

δοΓίρίοπαηι, XXII/I, 1968 (Βηιχείΐεδ). 
δτεάηίε ν|ε1ί3, 31, 1968 (Μόσχα), 
δίιιάϊί (Κενϊδίά άε ΙδίοΓΪβ), 21 /2, 1968 (ΒυοατεδΙ). 
δίυάίί §ΐ ΟοΓεείάπ άε Ιδίοπα Αιτεί (δεπα ΑγΙβ ΡΙαδίίεδ), 15, 1968 (Βιιε&Γεδΐ). 
δίικίπ §ΐ Οετεείδη όε Ιδίοπε νεείιε, 19, 1968 (Βυθ3ΓεδΙ). 
δϋάοδΐ - ΡοΓδεΙιιιηβεη, XXVII, 1968 (Μϋηείιεη). 
νίζαηίί)δλϋ ντεπιεπηΐ^, XXIX, 1968 (Μόσχα). 
ΖόοΓηϊΙί Καόον3 (ΚεεαείΙ άε Τταν&υχ), 10, 1967 (Βεο§Γ3ά). 
ΖείίδοΙίΓΐΓΐ ίϋτ Β3ΐ1ε&ηο1ο§ΐε, V, 1967 (\ν. ΒειΊϊη). 

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1968 

Κατά τό λήξαν έτος 1968 ή δράστη ριότης τής Εταιρείας ήμών έπα- 

νήλθεν εις τον συνήθη ρυθμόν. Γενομένων αρχαιρεσιών την 31ην Μαρτίου 
1968 έξελέγη νέον Δ.Σ. του οποίου προεδρεύει ό καθηγητής κ. "Αν. Όρλάν- 

δος, αντιπροέδρων έκλεγέντων τού κ. Π. Μπρατσιώτη καί του κ. Δ. Γκίνη. 

Τήν ΙΟην Φεβρουάριου 1968 άπετυπώθη ό ΛΕ' (1966-67) διπλούς τόμος 
τής ήμετέρας Έπετηρίδος. Έξ έπόψεως εταίρων έγένοντό τινες μεταβολαί 
διά παραιτήσεων, εγγραφών καί λόγω έπελθόντων θανάτων. Τήν 4ην 
Νοεμβρίου 1968 άπεβίωσεν εν Μονάχω ό διαπρεπής ιστορικός βυζαντινο- 

λόγος καί επί μακρά έτη καθηγητής καί ακαδημαϊκός καί διευθυντής τής 
ΒΖ Ρπιηζ ΟοΙ^ογ, ερευνητής τής εσωτερικής ιστορίας τού Βυζαντίου, 

εκδότης εγγράφων καί δή άγιορειτικών καί συγγραφέας πολυαρίθμων μελε¬ 

τών. Ό άείμν. ϋδ1§6Γ κατελέγετο, συν άλλοις, μεταξύ των επιτίμων εταί¬ 

ρων τής ήμετέρας Εταιρείας. 

Τήν 11ην Ιουνίου 1968 (29 Μαΐου κατά τό παλαιόν ήμερολόγιον) ή 
Εταιρεία ήμών έτέλεσεν έν τή μεγάλη αιθούση τής Αρχαιολογικής Εται¬ 

ρείας, εύγενώς παραχωρηθείση, πολιτικόν μνημόσυνον των κατά τήν "Α- 

λωσιν (1453) πεσόντων, εις δ μετ’ εΐσήγησιν τού Προέδρου ήμών κ. Άναστ. 

Όρλάνδου ώμίλησεν ό γενικός γραμματεύς τής Εταιρείας καθηγητής κ. 

Ν. Β. Τωμαδάκης. 

Ή βιβλιοθήκη τής Εταιρείας ήμών ηύξήθη κατά 150 περίπου τόμους 
έκ δωρεών καί ανταλλαγών. Μολονότι δεν δυνάμεθα νά συντηρώμεν ύπάλ- 

ληλον διά τήν λειτουργίαν της, εύκολύνομεν τούς ειδικούς μελετητάς τών 
καταλοίπων τού άειμν. Β. Μυστακίδου καί άλλους έπιθυμοΰντας νά συμ- 

βουλευθουν αύτήν. Ζοιηρόν διαφέρον ύπέρ τής Εταιρείας καί τής βιβλιοθή¬ 

κης αυτής επιδεικνύει πάντοτε ό εύγενής υιός τού διαθέτου κ. Άθ. Β. Μυ- 

στακίδης, ιατρός έν Θεσσαλονίκη. 
'Ως προς τά οικονομικά τής Εταιρείας ταύτα δεν υπήρξαν ρόδινα. 

Δεν έχομεν πλέον τήν έπιχορήγησιν τού ΒΙΕ (Βασ. Ιδρύματος Ερευνών), 

ή όποια μολονότι ήτο μικρά (10.000) καί έδίδετο επ’ άνταλλάγματι αποστο¬ 

λής τής Έπετηρίδος εις δεκάδας ξένων βιβλιοθηκών, άνεκούφιζε τήν Ε¬ 

ταιρείαν. Ουδέ κρατική τις χορηγία είσεπράχθη κατά τά έτη 1966 - 1968, 

παρά τάς ένεργείας μας, μόλις δε κατά τάς άρχάς τού 1969 έπετεύχθη αΰτη 
(20.000 δρ. του Ύπ. Παιδείας καί 30.000 τού ^Υπουργείου Προεδρίας διά 
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τον προϋπολογισμόν του 1969). Απεναντίας τόσον ή γεραρά Αρχαιολο¬ 

γική Εταιρεία, όσον και ή Μπάγκειος Επιτροπή, άμφότερα ιδρύματα ένι- 

σχύοντα πολλάς πτωχάς Εταιρείας διά σημαντικός όμως εκδόσεις, κατέ- 

βαλον καί κατά τό παρελθόν έτος 1968 τάς επιχορηγήσεις των έκ δρ. 20.000 

καί 12.000 άντιστοίχως. Παρήγορον είναι τό γεγονός ότι οΐ τε Εταίροι 
ήμών κατέβαλον τάς συνδρομάς των (έναντι του τόμου ΛΕ'), καί ή πώλη- 

σις σειρών καί τόμων εφθασε τό σημαντικόν ποσόν δι’ ήμας των δρ. 64.368. 

Έν δλω τα έσοδα του ταμείου άνήλθον εις δρ. 121.878 έναντι 108.680,80 εξό¬ 

δων. Άλλα τό βάρος των εξόδων του ΛΤ' (1968) τόμου τής Έπετηρίδος 
ήμών επεσεν επί τοϋ ένεστώτος έτους (1969). Γενικώς διά τήν έκδοσιν τής 
Έπετηρίδος κατά τό λήξαν έτος έδαπανήθησαν δρ. 70.617. Ύπήρξαμεν δέ 
λίαν φειδωλοί εις αγοράν βιβλίων καί εις βιβλιοδεσίαν, μολονότι εχομεν 
μεγάλας άνάγκας. 1 

Τον Απρίλιον 1969 άπετυπώθη ό ΛΤ' (1968) τόμος τής ήμετέρας Έπε¬ 

τηρίδος έκ 30 φύλλων, ό όποιος κολακευόμεθα νά πίστεύωμεν ότι είναι εξ 
έπόψεως περιεχομένου καί έμφανίσεως αντάξιος τών μεγάλων παραδόσεων 
του περιοδικού καί τής διεθνούς ύποδοχής, ής τυγχάνει. 

Είναι γνωστόν δτι ή ήμετέρα Εταιρεία ίδρύθη κατά τό 1919, σχοΰσα 
πρώτον αυτής πρόεδρον τον άείμν. μητροπολίτην Αθηνών Μελέτιον 
Μεταξάκην. Ό γεν. γραμματεύς ήμών έπεσήμανε προ έτους δι’ έπιφυλλί- 
δος του τό γεγονός καί τήν σημασίαν ήν είχεν ή ϊδρυσις τής τε Εταιρείας 
καί τοϋ περιοδικού αυτής διά τε τήν επιστήμην καί τήν έκλαΐκευσιν τών 
περί τό Βυζάντιον γνώσεων. Έζήτησεν επίσης τήν συναντίληψιν τών δυνα- 

μένων διά μίαν όριστικωτέραν καί άνετωτέραν στέγασιν καί λειτουργίαν 
τής Εταιρείας. Δύο ιδιώται άπήντησαν εις τήν έκκλησιν ταύτην προσφέ- 

ροντες έκάτερος 100 δρ., άς καί δεν έδέχθημεν. Έκρίναμεν σκοπιμώτερον 
ν’ άναβάλωμεν τον εορτασμόν τής 50ετηρίδος τής Εταιρείας, πιθανώς καί 
μέχρι τοϋ 1973, δτε τό περιοδικόν, βοήθεια τοϋ Θεοϋ, θά έχη συμπληρώ¬ 

σει τούς 40 τόμους καί 50ετίαν άφ’ ής τό πρώτον (τό 1924) έξεδόθη. Πιθα¬ 

νόν δ* αί περιστάσεις νά είναι εύνο'ίκώτεραι καί έξ έπόψεως στεγάσεως. 
Κύριοι Εταίροι, πράττομεν ολίγα, διότι μικρά είναι τά μέσα τά όποια 

διαθέτομεν. Αλλά μέγα επίτευγμα είναι ή συνέχισις τής έκδόσεως τής Έπε¬ 

τηρίδος ήμών, δι’ ής κυρίως εμφανίζεται διεθνώς ή Ελλάς εις τον τομέα τών 
βυζαντινών σπουδών. 

Ό αξιότιμος ταμίας καθηγητής κ. Γ. Κ. Σπυριδάκης, ό όποιος άόκνως 
έπιμελεΐται τών οικονομικών τοϋ σιυματείου, θέλει άναγνώσει ύμΐν τον 
απολογισμόν τοϋ 1968 καί παρέξει ύμΐν περισσοτέρας έξηγήσεις περί τής 
πορείας αυτών. 

Ό Γενικός Γραμματεύς 
Ν, Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1968 

ΕΣΟΔΑ Δρχ. 

1. Έκ τών συνδρομών τών Εταίρων. 19.580 

2. Έκ πωλήσεως τής Έπετηρίδος.. 64.368 

3. Έκ τόκων καταθέσεως έν τφ Ταχυδρομικω Ταμιευτηρίφ . . .· . . ... . 4,530 

4. Έκ χορηγιών: 

α) Της Μπαγκείου Επιτροπής. 12.000 

β) Τής έν Άθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας.. 20.000 32.000 

5. Έκ Δωρεάς εις μνήμην τοϋ Προέδρου τής Εταιρείας 
Παναγιώτου Πουλίτσα : 

α) τής έν Άθήναις Επιστημονικής Εταιρείας. 500 

β) τών Ν, Β. Τωμαδάκη, Γ. Κ. Σπυριδάκη καί Μεν. Τουρτό- 

γλου ύφ’ έκαστου δραχ. 300 ... 900 Γ400^ 
' ·' : · Σύνολον ” . 121.878 

6. Υπόλοιπον έκ τής Οικονομικής διαχειρίσεως τοϋ έτους 1967 .... 142.892,75 

Σύνολον 264.770,75 

ΔΑΠΑΝΑI 

1. Έξόφλησις τοϋ λογαριασμού έκτυπώσεως τού ΛΕ' τόμου τής 
Έπετηρίδος .... . .. . . ,.. 26.585 

2. Έκτύπωσις τοϋ ΛΤ' τόμου τής Έπετηρίδος. 30.000 

3. Προμήθεια χάρτου .  .. · 13.532 

4. Ενοίκων γραφείου καί αποθήκης.... 9.132 

5. Μισθός θυριοροϋ, θέρμανσις κλπ. τών γραφείων τής Εταιρείας . .. . 10.826 

6. Δικαιώματα τοϋ είσπράκτορος τών συνδρομών τών Εταίρων. . . . . - .3.955 

7. Άμοιβαίδιά παρασχεθείσας ύπηρεσίας .. ... ·.·;. · 5.230 

8. Προμήθεια βιβλίων προς πλουτισμόν τής Βιβλιοθήκης. 1.989 

9. Βιβλιοδεσία περιοδικών. 770 

10. Δημοσίευσις ψηφίσματος τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου έπί τώ θανάτω 
τοϋ Προέδρου αύτοϋ Παναγιώτου Πουλίτσα καί κατάθεσις στεφάνου 1.650 

11. Αμοιβή διορθωϊοΰ τυπογραφικών δοκιμίων τής Έπετηρίδος . .... 500 

12. Γραφική ϋλη καί έντυπα V.    · 450 

13. Ταχυδρομικά ένσημα . . λ.  1.516,90 

14. Τηλεφωνικά τέλη ..... .... 913,20 

15. Φωτισμός τών γραφείων καί ΰδρευσις. 575,30 

16. Χαρτοσήμανσις τών δικαιολογητικών στοιχείων τής οικονομικής δια¬ 

χειρίσεως τοϋ έτους 1967 . 176 

17. ’Ασφάλισις τοϋ διαμερίσματος τών γραφείων τής Εταιρείας. 364 

18. Διάφοροι δαπάναι (καθαριότης, κράτησις ύπέρ Μ.Τ.Π.Υ. κλπ) .... 516,40 
Σύνολον 108.680,80 

Υπόλοιπον εις κατάθεσιν έν τώ Ταχυδρομικω Ταμιευτήριο) καί εις 
μετρητά εις τό ταμεΐον. 156.089,95 

Σύνολον 264.770,75 

Έν Άθήναις τή 23 Τανουαρίου 1969 

Ό Ταμίας 
Γ. Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ 
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Πρόεδρος 
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Αντιπρόεδροι 
I. Μ. ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ ΐ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ ΐ 

Γεν. Γραμματεύς 
ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ ΐ 

Ταμίας 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΙΠΑΛΔΟΣ χ 

Σύμβουλοι 

ΙΩ. ΖΕΡΒΟΣ γ 
ΣΠΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ χ 
ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΑΛΛΙΓΑ ΐ 
ΝΙΚ. Δ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ γ 
ΠΑΝ. Δ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ γ 

ΑΡΙΣΤ. ΚΟΥΖΗΣ χ 
Τ ΑΡΧ. ΧΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΐ 
Κ. Ν. ΡΑΔΟΣ ϊ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ χ 

ΤΟ ΝΥΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 

Πρόεδρος Γεν. Γραμματεύς 
ΟΡΛΑΝΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Αντιπρόεδροι 
ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ταμίας 
ΓΚΙΝΗΣ ΔΗ ΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Σύμβουλοι 

ΒΕΛΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
ΖΕΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΖΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΟΑΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΟΜΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΚΟΡΡΕΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΦΑΙΔΩΝ 
ΜΠΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΙΔΡΥΤΑΙ 

ΚΟΥΚΟΥΛΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ χ 
ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ Φ. χ 
ΛΑΜΠΙΚΗΣ Β. ΐ 
ΛΟΥΚΙΔΗΣ Γ. χ 
ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ Π. γ 
ΞΕΝΟΠΟ ΥΛΟΣ ΓΡ. χ 

τ Ο ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΙΟΣ τ 
ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. τ 

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠ. γ ΣΑΡΟΓΛΟΥΣ Π. γ 
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓ. γ ΣΙΜΩΝΙΔΗΣ Β. γ 
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν. γ ΣΚΟΥΤΑΡΗ ΝΕΛΛΗ γ 
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. Δ. γ ΤΙΠΑΛΔΟΣ Γ. ί 
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥΛΑ χ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ Π χ 

ΑΜΠΟΤ Ε. χ 
ΒΟΛΙΔΗΣ Θ. χ 
ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ I. χ 
ΔΑΡΑΛΕΞΗΣ X. χ 
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Π. ϊ 
ΖΕΡΒΟΣ I. Ι- 

ΖΩΓΡΑΦΟ Υ ΕΥΓΕΝΙΑ 
ΗΛΙΑΔΟΥ ΕΥΦΗ ΐ 

ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ 
ΓΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
1' ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ τ 
Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΔΕΛΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ χ 
Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΛΑΜΠΙΚΗ ΣΟΦΙΑ *τ 
ΛΑΜΠΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ γ 
ΟΙΚΙΑΔΗΣ ΜΙΧ. γ 
ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ γ 
ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ γ 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΜΠΑΓΚΕΙΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΟ ΠΑΝΕΠ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΡΑΚΤΙΒΑΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ γ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ 
ΧΩΡΕΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ τ 

ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ 
ΤΟ ΑΘΗΝΗΣΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ 
ΑΚΙΛΟΓΛΟΥΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΑΜΠΟΤ ΕΥΓΕΝΙΑ γ 
ΒΕΝ1ΖΕΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ι¬ 

ΔΕΑΤΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ γ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ 
ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΐ* 

ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ η- 

ΚΟΡΚΟΔΕΙΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 

ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ ΦΑΙΔΩΝ τ 
ΚΤΕΝΑ ΟΛΓΑ χ 

ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
1* ΑΡΧ. ΛΙΑΝ ΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ χ 
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ χ 
ΜΙΕΕΕΚ \ΥΙΕΤΙΑΜ 
ΝΟΜΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 
ΠΟΥΡΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ τ 
ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ χ 
ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ Ι- 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΡΙΚΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΧΩΡΕΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ χ 

ΔΩΡΗΤΑΙ 
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ χ 
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ }' 

ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ χ 
ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ γ 
ΙΓΓΛΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ χ 

ΚΑΜΠΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

1* Ο ΚΙΤΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ *(- 

ΚΥΤΙΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ χ 
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ χ 
ΠΑΠΑΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ^ 



ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΙΜΑ 

γ Ο ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ γ 
·|* ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ γ 
ΑΕΒΕΚΤΟΝΙ ΑΕΟΟ ΐ 
ΑΝΑδΤΑδυενιό οκαο. τ 
ΒΑΒΙΝΟΕΚ ΡΚΑΝΖ γ 
ΒΑΝΕδΟυ Ν. 
ΒΕΝΕ&ΕνίΟ V. ΐ 
ΒΕΝ1ΖΕΛΟΣ ΕΛ. γ 
ΒΚΕΟΟΙΑ Εν. Τ' 
ΒΚΕΗΙΕΚ Ε. ΐ 
ΒΚΟϋννΕΚ ΕΚ. ΑΝ Ο. ϋΕ δΙΜΟΝΕ τ 
ΒυΚΥ Τ Β. τ* 
ΒΥΚΟΝ Κ. ! 
ΕΑΟΑΡΛΕΘΗ Τ Ρ. ΐ 
ΟΟΕΕΙΝΕΤ ΡΑϋΕ Τ 
ϋΑΙΝ Α. 1 
ΩΑΝΙΕΕΟυ ΙΕΑΝ 
ϋΑΚΚό Ε. + 
ΩΑλΥΚΙΝδ Κ. Μ. τ 
ΌΕΕΕΗΑΥΕ ΗΙΡΡΟΕ. 1* 

ΩΙΕΗΕ ΓΗΑΚΤΕ5 Τ’ 

ϋϋΕΟΕΚ ΕΚ. Τ 
ΕΒΕΚδΟΕΤ Γ ΐ 
ΕΗΚΗΑΚΟ ΑΕΒΕΚΤ Τ 
ΡΕΚΚΑΚΙ ϋΑΕΕΕ δΡΑΌΕ ΟΙΑΝ. ϊ 
ΟΕΚΕΝΕϋ Ε, Τ 
ΟΙΑΝΝΕΕΕΙ ΟΚΟ Τ 
ΟΚέΟΟΙΚΕ ΗΕΝΕ.Ι Τ 
ΟυίΕΕΑΝϋ ΚΟϋΟΕΡΗΕ 
ίΕΚΡΗΑΝΙΟΝ ΟΟΙΕ. ΏΒ γ 
ΗΑΕΚΙΝ ΡΚ. 

ΗΕΙδΕΝΒΕΚΟ Α, ΐ 
ΗΕδδΕΕΙΝΟ Ό. γ 
ΗΟΡΜΑΝΝ ΟΕΟΚΟ γ 
ΙΟΚΟΑ Ν. 1* 
κυκτζ ΕΘ. Ί* 
ΕΑυΚΕΝΤ νίΤ. 
ΕΕΜΕΚΕΕ ΡΑϋΕ 
ΕΟΕΝΕΚΤΖ Κ. - Ε 
ΜΑΚ8ΗΑΕΕ Ρ. Η. 
Μ ΕΚ Ο ΑΤΙ δΙΕνίΟ ΟΐΩδΕΡΡΕ ΐ 
ΜΕΚΤΕΝ ΕΚΙΟΗ 
ΜΙΕΕΕΚ \νΐΕΕΙΑΜ Τ 
ΜΙΕΕΕΤ Ο. γ 
ΜΟΚΑνΟδΙΚ Ο. 
ΜυκΑτι ρκ. 1* 
ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ Β. Α. γ 
ΝΟΑΙΕΕΕδ ΡΙΕΚΚΕ ΌΕ ΐ 
ΡΑΕΜΙΕΚΙ ΑϋΚ. γ 
ΡΑνΟΕίΝΙ ΡΑΟΕΟ τ' 

ΡΕΚΝΟΤ Η. τ 
η* Ο ΠΡΟΥΣΗΣ ΔΩΡΟΘΕΟΣ γ 
ΒΟΩΩ δΙΚ ΚΕΝΝΕΕΕ 
ΡΟΥΣΣΟΣ ΔΗΜΟΣΘ. Τ 
δΟΗΕΕΤΕΜΑ Η. 
δΟΗΕϋΜΒΕΚΟΕΚ Ο. Ι¬ 

Α. Μ. ΧΑΪΛΕ ΣΕΛΑΣΙΕ 
δΟΚΟΕΟν I. τ 
δτκζγοο\νδκι κ>δ..τ 
ΤΑΡΚΑΕΙ Ο. Τ 
ΤΣΙΚΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
υδΡΕΝδκυ ρ. τ 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
• Γ 

Α\ ΤΑΚΤΙΚΑ 

Αγαπητός Γεώργιος 
Άθανασιάδης Νόβας Γεώργιος 
"Αλεξόπουλος Γεώργιος 
"Αλιβιζάτος Γεράσιμος 
Άντωνοπούλου - Δανιήλ "Ηβη 
Άποστολατος Σπϋρος 
"Αραβαντινός Γεώργιος 
Άρβιλιάς Κωνσταντίνος 
Άρμένης Αριστοτέλης 
"Ατέσης Βασίλειος 

Βαγιακάκος Δίκαιος 
Βάλληνδας Στυλιανός 
Βάρτσος Τοιάννης 
Βασιλειάδης Δημήτριος 
Βασιλείου Σπϋρος 
Βασιλικοπούλου "Αγνή 
Βελαώρας Δημήτριος 
Βέλλας Βασίλειος 
Βελουδίου Μαρία 
Βέλτσος Γεώργιος 
Βερναρδάκης Κωνσταντίνος 
Βουκίδης Τιμολέων 
Βρανούσης Λέανδρος 

Γαβαλάς "Αναστάσιος 
Γαλάτης Στέφανος 
Γερουλανος Ιωάννης 
Γιαννακόπουλος Θεόδωρος 
Γιαννακόπουλος Γεώργιος Π. 

Γιαννακόπουλος Κωνσταντίνος 

Γκητάκος Μιχαήλ 
Γκίνης Δημήτριος > 

Γριτσόπουλος Τάσος 

Δημακοπούλου Φιοφώ. 

Δημαρας Ιωάννης 
Δημαρας Κωνσταντίνος 
Δημητροκάλλης Γεώργιος - 

Δοανίδου Σοφία 
Δραγούμης Φίλιππος 

Ζακυθηνός Διονύσιος 
Ζέπος Παναγιώτης 
Ζούβας Παναγιώτης 
Ζώρα Πόπη 
Ζώρας Γεώργιος 

Θεμελή - Κατηφόρη Δέσποινα 
Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης 
Θεοφανίδης Τάσων 
Θεοχάρη Μαρία 
Θεοχάρης Κωνσταντίνος 

Καλαντζής Ευστράτιος 
Καλβοκορέσης Δημήτριος 

Καλλιγας Μαρίνος 
Καλποϋζος Ιωάννης 
Καναρέλλη Νίτσα 
Κανδρής Ευθύμιος 
Καραναστάσης Αναστάσιος - 

Κασιμάτης Γρηγόριος 
Κασκαμπάς Ιωάννης 
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Κατσάνης "Αθανάσιος 
Κατσάνης Μιχαήλ 
Κατσουρός "Αντώνιος 
Κόλιας Γεώργιος 
Κολοκοτρώνης Βλαδίμηρος 
Κομίνης "Αθανάσιος 
Κονιδάρης Γεράσιμος 
Κοντολέων Νικόλαος 
Κορρές Στυλιανός 
Κούκκου Ελένη 
Κουρμούλης Γεώργιος 
Κούρνιας Κωνσταντίνος 
Κουρούσης Σταύρος 
Κούρσης Νικόλαος 
Κουσκουτόπουλος Χρυσόστομος 
Κουτσιλιέρης "Ανάργυρος 
Κουτσοκώστα Δάφνη 
Κουτσούκου Φωτεινή 
Κουτσοχέρας Στάθης 
Κραντονέλλη "Αλεξάνδρα 
Κρεκούκιας Δημήτριος 
Κυριαζοπούλου - Μιράσγεζη Μαρία 
Κυριακής Κυριάκος 
Κυριακόπουλος Κωνσταντίνος 
Κωνσταντόπουλος Νικόλαος 
Κωτούλας Κωνσταντίνος 

Λαζαρής Θεόδωρος 
Λαμψίδης Όδυσσεύς 
Λαχανας Βασίλειος 
Λειβαθηνός Διονύσιος 
Λιβαδάρας Νικόλαος 
Λιβεριάδης Εύελπίδης 
Λουκάτος Σπυρίδων 

Μ«μώνη Κυριακή 
Μανάφης Κωνσταντίνος 
Μανδηλαρας Βασίλειος 
Μανή "Αννα 
Μανής Εύάγγελος 

Μαργαρίτης "Αλκιβιάδης 
Μαρινάτος Σπυρίδοιν 
Μαρκουΐζος "Ιωάννης 
Μαστροδημήτρης Παναγιώτης 
Ματορίκος Παναγιώτης 
Μάτσης Νικόλαος 
Μαυρομάτης Κωνσταντίνος 
Μέγας Γεώργιος 
Μιράσγεζης Δημοσθένης 
Μουστάκης Βασίλειος 
Μουτούση "Αντιγόνη 
Μπάρλα Χαρίκλεια 
Μπαρμπάτη - Βάρτσου Εύθαλία 
Μπόνης Κωνσταντίνος 
Μπουμπουλίδης Φαίδων 
Μπρατσιώτης Παναγιώτης 

Νειάδας Βασίλειος 
Νικολαίδης Σοφοκλής 
Νικολόπουλος Παναγιώτης 
Νικολοπούλου Χάρις 
Νομικός Γεώργιος 

Ξυγγόπουλος "Ανδρέας 
Ξύδης Θεόδιορος 

Όρλάνδος Αναστάσιος 

Παναγιωτάκης Νικόλαος 
Παναγόπουλος "Ιωάννης 
Παπαδόπουλος Στυλιανός 
Παπαϊωάννου Κωνσταντίνος 
Παπανδρικόπουλος Γεώργιος 
Παπαντωνίου "Αγησίλαος 
Πατριαρχέας Παναγιώτης 
Πατρινέλης Χρίστος 
Παυλόπουλος Κανάρης 
Πέρδικας Παναγιώτης 
Πέτροβιτς Νατάλης 
Πλακίδης Σταύρος 

Πολίτης Νικόλαος 
Πολίτου Δανάη 
Ποΰλος "Ιωάννης 

Ράμφος "Ιωάννης 
Ραφτόπουλος Γεώργιος 
Ρωμαίος Κωνσταντίνος 

Σαραντής Μιλτιάδης 
Σαρρής "Αλέξανδρος 
Σεργόπουλος Γεώργιος 
Σερπιέρης "Ιοι. Βαπτιστής 
Σιμόπουλος Εύθύμιος 
Σκυριανού Εύτέρπη 
Σμπαρούνης "Αθανάσιος 
Σουλογιάννης Εύθύμιος 
Σούρλας Κίμων 
Σπυριδάκης Γεώργιος Κ. 
Σταθοπούλου "Ελευθερία 
Σταματιάδου Ειρήνη 
Σταμίρης Γεώργιος 
Στεφανάκης Κωνσταντίνος 
Στεφανίδης Μάνος 
Στίκας Ευστάθιος 

Βαφείδης Σάββας 
Βεζανής Λεωνίδας 
Βλάχος Παναγιώτης 
Βουλγαρίδης "Ιωάννης 

Γεωργιάδης Άρνάκης Γεώργιος 
Γκιουζέλογλου Καλλίνικος 
Γρίβας Κωνσταντίνος 

Δάμτσας Νικόλαος 
Δαπόλας Φραγκίσκος 
Δημάκης "Ιωάννης 
Δρανδάκης Νικόλαος 

Στράτος "Ανδρέας 
Σωφρονόπουλος Γεώργιος 

Τραυλός "Ιωάννης 
Τρεμπέλας Παναγιώτης 
Τριανταφυλλόπουλος "Ιω. Κ. 
Τσάλλη Μίνα 
Τσαντίλης Περικλής 
Τσάτσος Θεμιστοκλής 
Τσάτσος "Ιωάννης 
Τωμαδάκης Νικόλαος 

Φορόπουλος Νικόλαος 
Φραγκούλης Γεώργιος 
Φουρκιώτης Κωνσταντίνος 
Φιοτιάδης Εύάγγελος 

τ 

Χαραλαμπίδης Κωνσταντίνος 
Χατζηθεοδώρου "Αντιγόνη 
Χατζηνικολάου - Μαραβά "Αννα 
Χατζής Παναγιώτης 
Χριστόπουλος Τάκης 
Χριστοφιλόπουλος "Αναστάσιος 

Ψυχογυιός Κωνσταντίνος 

Θεοφανίδης Θεοφάνης 
Θεοχάρης Δημήτριος 

Καλούμενος Δημήτριος 
Καρώνης Δημήτριος 
Καψωμένος Στυλιανός 
Κοτζιάς Δαμασκηνός 

Β' ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΑ 

Έζερτζόγλου Νικόλαος 
"Εφραιμίδης Στέφανος 

Ζάκος Γεώργιος 

Θέμελης Χρυσόστομος 
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Κουκουμενίδίΐς Βασίλειος 
Κουκούλες Ίο>άννης 
Κουντούρης Χρίστος 
Κριαρας Εμμανουήλ 
Κωνσταντινίδης Χρυσόστομος 
Κωνσταντίνος Ειρηνουπόλεως 

Μανούσακας Μανοϋσος 
• - · · ’ - 1 ’’ * , 

Μέντζος Θεοφάνης 
Μιρμίρογλου Βλαδίμηρος 
Μούτσογλου Σταύρος 
Μουτσόπουλος Νικόλαος 
Μυστακίδης Αθανάσιος 

Ναουμίδης Μάρκος 
Νομίδης Μιλτιάδης 

Οικονόμου Παναγιώτης 

Πανταζόπουλος Νικόλαος 
Παπαδόπουλος Στέφανος 

τής Εταιρείας 

Παπαδοπούλου Δήμητρα 
Πελεκανίδης Στυλιανός · 

Πετρόπουλος Δημήτριος 
Πολέμης Δημήτριος 
Πρεμετίδης Γαβριήλ 

> 

Ρόκας Γεώργιος 

Σγουρδαίου Πολΐνα 
Σιδερίδης Παναγιώτης 
Σιμαλαρίδου Αίγλη 
Σοφιανός Δημήτριος 

Τούντας Νικόλαος 
Τσολάκης Εϋδοξος 
Τσολοδήμος Αθανάσιος 
Τωμαδάκης Εύτύχιος Ίω. 

Χαβιαρόπουλος Δημήτριος 
Χόλλεμπαχ Γεώργιος 

Ψαριανός Διονύσιος 

ΗΕδϋΜΕδ Οϋ νΟΕϋΜΕ XXXVI (1968) 
• ✓ 

Ν. Β. Τ ο τη α ά α & ί 8, ϋη άΐ8βοατ8 άβ ΤοββρΚ Βημηηίοε &ιιγ Γ «αηαβίίετηω) 

άβ ΟοηβΙαηίίηορΙβ (1415), ρρ. 1 - 15. 

Ε’ευίβυΓ ρυΜΐβ ββ άϊδβουΓδ άβ «Γοδβρίι ΒΓγβηηίοδ, ρτόηοηοβ ρτοΒε- 

Μβιηβηΐ 1β ρπηίβπιρβ άβ 1415 βί οοηββΓηεηΐ ΓβίϊοιΊ άβ Μεηυβί II ρουΐ’ 

ΓββοηεΐΓπίΓβ Ια ίοΓίβΓβδδβ άβ Οοηδίεηϋηορίβ, ά’ερτβδ 1β Ιβχΐβ <1β^ 4 ρυόΐΐβ 
(Εβίρδΐ§ 1768) ηυβίηυβ ρβυ ιηοάϊίιβ. Εβ ίβχίβ βδΐ άΐνΐδβ βη ρεη&^ΓερΙιβδ 
ρΓβοβάβββ ά’ιιη Γβδυιηβ άυ βοηίβηυ. ϋη βοπιιηβηΐείΓβ άβδ οϋεΐίοηδ όί- 
Εΐϊφίβδ βί υη §1οδδεΪΓβ εοβοιηρε§ηβηί 1β Ιβχίβ. 

Ν. Β. Το ηι αά αΚί 8, Εβ8 ορίηίοηβ άβ Ιο$βρ/ι Βνρβηηίο8 §\ιτ Ια ρβίη- 

ΙιΐΓβ, ρ. 16. 

Ε’ευΙβυΓ ρυόΐίβ άβυχ Ιτεμπιβηίδ άιι άΐδβοιίΡδ άβ Ιοδβρίι Βι·γβηηΐοδ 
8ιιγ 1β άυ^βιηβηΐ άβΓπΐβΓ βοηββΓηεηίδ Ια ρΓβδβηΙείΐοη ίοοηο^Γερίιίηυβ 
άυ ΐϊίβηιβ δΐήβΐ. 

Β, Ο ιιίΙΙαηά, Εΐιιάβ8 8ΐΐΓ ΙΊιίΒίοιτο αάηύηΐ8ΐΓαΐίνβ άβ Γβηιρίββ Ιψζαη- 

ύη, ρρ. 17-26 (βη ίχεης&ίδ). 

Ρ α ιι I V α η 8 ί β Η β ηι, ϋΚψηηβ 8ηγ Νοέ άβ Βοτηαηοβ Ιβ Μέίοάβ. 

ΟοηΙνάοαύοη ά Γβίηάβ άβ8 8οητββ8, ρρ. 27 - 36 (βη ίτεηρείδ). 

Α. Ρ. Μ α 18 ί Βα νβηΐβ άβ$ £α£β8 ά'αρτέβ ΓΕβΙο^ηβ άβ8 Ιβανηβηβ, 

ρρ. 37 - 44. 

Ε’ευίβυΓ ίήάίηιιβ Ιβδ ϊηηονεϋοηδ ερροΗββδ ρ&Γ ΓΕβ'Ιο^υβ' άβδ Ιδε- 

νπβηδ ευ άΓοίΙ ίυδίίηίβη αη δυ]βί άβ Ια νβηίβ άβδ £ε§βδ. Οβδ ϊηηονεϋοηδ 
δοηί ηοΐεηιιηβηί Ιβδ δυϊνεηίβδ: 1) Π’ερΓβδ'1Έβ1ο§υβ, 1β ΟΓβεηβίβΓ ρβιιί 
δβυΐβπιβηί νβηάΐ’β 1β μεμβ ερι*β8 Ιγοϊβ δοηπηεϋοηδ ίεϊίβδ ευ βοηδϋίυεηϋ 
2) ΕΈο1ο§·υβ η’βχί^β ρεδ 1β άβίεΐ άβ άβηχ εηδ ερΓβδ ββδ δοηεηιεϋοηδ, 
βοππηβ 1β ρΓβδβπνεϋ 1β άΓοϊί .1 ηδϋηϊβη. 3) ΕΈβΙο^ηβ βχίμβ Γβδϋπιεϋοη 
άυ με§β ενεηί 1ε νβηίβ. 
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Ν. Ρ. Μ α ί 8 ί 8, ζϊιιβχΐϊοηχ βοηββΐ'ηαηίε Ιβ «ΓβΙναιΙ» άαηε Ιβ ώ'οϊΐ ύ^ζαηίίη, 

ρρ. 45 - 54. 

Ραπηϊ Ιθ8 αβίβδ Εγζαηίίηδ, βοηίβηαηίδ άβδ άοηαίϊοηδ βη ίανβαΓ άβδ 
βοανβηίβ ροαΓ Ιβ βαίηί άβ Γαιηβ, βχί&ίβηί οβΓίαίηβ ςηί τηβηίίοηηβηί αηβ 
οοηίΓβ-ρΓβδίαίίοη άβ Ια ραι·£ άα βοανβηί αα άοηβΐβαβ; ά’ααίτβ ραΓί, άαηε 
ββΓίαίηδ αβίβδ άβ νβηΐβ ά άβδ βοανβηίβ, Ιβ ρπχ ίίχβ βδί ίηίβπβπΓ αα ρπχ 
ρββΐ, αίίη ςαβ 1’βχββάαηί δοίί ηίίΐίδβ ροαχ Ιβ δαίαί άβ Ι’βιηβ. Ε’ααίβΠΓ 
δ’οββαρβ άβ Ια ηαβδίίοη δί ά’αρΓβδ Ια ρΓαΐΐςυβ ΐηάίβίαίΓβ Εγζαηίίηβ Ιβ 
άπ>ίί άβ ΓβίΓαίΙ άβναίί βίχβ αρρίίφ,ιβ άαηε ββδ οαδ. 

Ν. Ρ. Μ α 18 ΐ 8, Λ ρτορο8 άβ Ια ΝονβΐΙβ 72 άβ Εβοη Ιβ 8α%β, ρρ. 55 - 69. 

Ε’ααίβυΓ ίαίί Ι’βδςυίδδβ 6α δγδίβπιβ βοηίΓαβίαβΙ τοπιαίη (I), αηαίγδβ 
Ιβ οοηίβηα άβ Ια Νον. 72 άβ Εβοη Ιβ $α§β, αίηδί ηηβ 1β8 ρΓοίάβιηβδ ^αί βη 
Γβδαΐίβηί (II), βί βχαπιίηβ Ιβ δΟΓί άβ ββίίβ Νον. άαηδ Ιβ άΓοίί Βγζαηίίη 
(III βί IV). 

άβ α η Μ α ηι α I α & ί 8, Εβ Ργο Ιβ άιι ΜοηΙ Αίΐιοβ ΙβααΚ, ρρ. 70 - 80. 

Ε’ααίβηΓ ρΓβδβηΙβ ά’αρΓβδ 1β8 βοοΓββδ Ια νίβ βί Ια βαπ'ίβΓβ πιοηαδίίηαβ 
6α Ρχόίβ άβ Ι’ΑίΚοδ Ιδααΐί δαΓίοαί ρβηάαηΐ Ιβδ ρΓβ8({αβ ίΓβηίβ αηε ςαί α 
βα ββί οίΐίββ αα Μοηί Αίΐιοδ. 

Α η ί ο η ΐ ο Ο α τ ζ ΐ{ α, ϋηα άββίαηιαζιοηβ §ίιιάΐζίαΗα άι Νίββ{θΓθ Βαβί- 
Ιαββ, ρρ. 81 - 103 (βη ίίαΐίβη). 

Α I Η α η α 8 β Ρ 1ι. Μ ατΗοροαΙο 8, ΕΙο$β ίηβάίΐ άβ Οβον§β8 Αβνο- 

ροίίΐβ ρατ ΤΚέοάοτβ II Ια8βαΓΪ8, ρρ. 104 - 118. 
_ 

Ε’ααίβηΓ ραΐάίβ ββί Εΐο^β ηηβ ΤΙιβοάοΓβ II Εαδβαπδ, βπιρβββαΓ άβ 
Νίβββ (1254 - 1258), α ββπί βη 1252; Ι’βάίίίοη βδΐ αββοιηρα^ηββ άβ ηοιη- 

1')Γβοδ68 ηοίβε βί ά’αηβ ίηίΓοάπβίίοη δαΓ ΤΕβοάοΓβ II Εαδβαπδ βί εοη 
οβανΓβ, Ια ναΙβαΓ ΙίίίβΓαίΓβ βί Ιβ ίβιηρδ άβ Ια βοιηροδίίίοη άα ίβχίβ β.Ι.β. 

Ε’ΕΙο^β δβ ίΓοηνβ άαηδ Ιβδ ιηβηυδβπίδ: Ραπδίηαδ δαρρί. £Γββ 472, ίΤ. 
42ν - 53ν, Ραπδίηαδ £ΐ\ 3048, ίϊ. 43Γ - 47Γ, Ραπδίηαδ δαρρί. £Γββ 37, ίΐ'. 
26Γ - 30Γ βί δβοπαίβηδίδ Υ - I - 4, ίί. 257Γ - 260Γ. 

6' 08 Ια8 Ρ. Κρττΐ·8, Σταράτορος — [Προηοσ]τράτωρ ον 8 Ιβαίοτ: α 
ΜΪΙίίατρ ίηβΐΐΐιιΐίοη ίη XVίΚββηΐιιτϊ) Ορρηΐ8, ρρ. 119 -138 (βη βη§Ιβίδ), 

Τ Η έο β Η α γ ΐ 8 ΒέΙοτα}ίί8, ϋηβ αβοίοιιίΐιΐβ ίηβάΐίβ άβ 8αιηΙ Οΐ'βξοίτβ 

«τον εν ’Α>ιρίτα»} ρρ. 139 - 151. 

Ε’αυίβαΓ ρυΐάίβ ά’αρρβδ Ιβ βοά. Ραπδ §γ. 928 άα ΧΙΙΙβ δ. 1 αβοΙοαίΗίβ 
άβ δαίηΐ &Γβ§οίΓβ ίη Αίσαίβ άβ]α Γβηααι*(ΐαββ ραΓ ΕπδΐΓβΙίβάβδ (1946). 
Ε’αβοΐοαίΐιίβ βοηίίβηηβ αη βαηοη άβ δαίηΐ Ιοδβρίι 1’Ιιγηαηο^ΓαρΙιβ, βοη- 

ΙβπιροΓαίη άα εαίη! ΟΓβ^οίΓβ. Οα ροίηΐ άβ ναβ ΙίίΙβΓαΪΓβ ββ βαηοη η βε! 

ραβ δβίοη Γαπίβαβ αηβ άβ ηιβϊΙΙβαΓδ οβανΓβδ άβ Πιγπιηο§ΓαρΙιβ πιαίδ α 

Ιοαδ Ιβδ βίβηιβηΐδ βαΓαβΙέπδαηίδ εοη δίγΐβ. 

€, Ο, Ρ αίβ ίηβΙΪ8\ Οψιαραβ άΆηβόηβ. 8α 8βτνίββ ρΐ'ββιιηιέβ ά Ια 

οοαν άιι 8ΐιίΙαη ΜαΚοηιβΙ Ιβ ΟοηριιβΓαηί βί Ιβ Ιβηιρβ άβ 8α ιηοΠ, ρρ. 

152 - 160. 

Ε’αηί,βηΓ πιοηίτβ φΐβ Γορίηίοη §βηβΓα1βΓαβηί αάηιίδβ ά’αρΓβδ Ια- 

β|ΐΐθ11β Ογπαςαβ ά’Αηβοηβ βίαϋ δββΓβΙαΪΓβ άα δαίίαη Μαίιοηιβΐ Ιβ Οοη- 

^υβΓαη! ρβηάαηΐ Ιβδ αηηββδ 1452 - 1454 η’βδΐ ραδ ίοηάββ ςαβ δηρ αηβ 
δβπβ άβδ άοηηββδ άοαΐβαδβδ οα αιαΙίηΐβΓρΓβΐββδ βί άβδ δαρροδίίίοηδ ρΐαδ 

οα ιηοίηδ αρ6ίΪΓαΪΓβδ. Ε’ααίβαΓ δοαΐίβηί ςαβ βη Γβαΐίίβ Ογήαςαβ ηαουπί 

βη ϊΐαΐίβ βη 1454. 

Τ. Α. Οτίΐ8ορονυΙθ8, ΣΙ ΕβοΙβ άβ Οοιινοιιίι-ίβ1ιβ8τηβ^ ρρ. 161 - 240* 

ΕΈβοΙβ ΡαίπαΓβαΙβ άβ Οοηδΐαηίίηορίβ, ΓβθΓ§αηίδ6β δοαδ δοη ηοιη 

ηοανβαα, Γαί ίηδίαΐΐββ αα ραΐαίδ άβ Ια ίαπιίΐΐβ ΑΙανΓΟβΟΓάαίοδ, δΐίαββ αα 
1αα1)οαΓ§ άβ Εοηδίαηϋηορίβ ΧΪΓΟβπηί (ΟοαΓοαΙί-ΐβΙιβδπιβ). Εβ ρΓβπιίβΓ 

άΪΓββΐβαΓ, ϋοΓοίϊιβοδ Ρροϊοδ (1804 - 1807), ρΐαδ ΐαρά πιβίΓοροΙϋβ ά’Αη- 

άηηορίβ 1’α Γβίβνββ αα ηίνβαα ά’αη βίαΕΙίδδβηιβηί ίηίβΐΐββίαβί ίπιροΓίαηΐ. 

Ρβηάαηί Ιβδ αηηββδ ρΓβββάαηΐβδ α Ια Γβνοΐαίίοη άβ 1821 ΒοδροΓβ βδΐ 

βοηαραΓβ α Ρΐβπβ, Ιβ ββηίββ άβδ Μαδβε. 
ΟαβΙ(|αβδ πιαίίρβδ άβ ΙΈβοΙβ οηί βα 1 ΐηΐίϊαΐίνβ ά βηίΓβρτβηάιβ Ια 

βοχηροδίίίοη ά’αη άίβίίοηηαΐΓβ, Ια 6ίβη βοηηαβ «Κίνοίοδ» άβ Ια 1αη§αβ 
Ιιβίίβηίςαβ, άοηΐ ίαί ραΐάίβ δβαίβιηβηί Ιβ ρΓβηιίβ,Γ νοίαιηβ. Εβ ΡαίπβΓβΙιβ 
θΓβ§οΐΓβ V βηβοαΓα^βαηί ΓβίϊοΗ §βηβΓα1 ροαΓ Ιβ τβίβνβιηβηΐ άα ηίνβαα 
ίηίβΐΐββίαβί άβ Ια ηαίίοη αδδα]βίίβ, α ίοηάβ αηβ ίηιρΓίιηβπβ αίΐαβίιββ αα 

ΡβίηβΓβαί, οΐι ρΙαδίβαΓδ οανΓα§βδ ΙαΓβηί ραΕΙίβδ. 

ΕΈβοΙβ ΓβοΓ^αηίδββ βοηίίηαα Ιβδ ίΓαάίίίοηδ βαΙίαΓβΠβδ άβ ΟοηδίαηΐΕ 
ηορίβ. Ε’βίαάβ άα ^Ρββ, Ιαη^αβ βί ΙίίΐβΓαίαΓβ, άβ Ια ρΚίΙοδορΙιίβ ααδδί 
Είβη (^αβ οβίΐβ άβ ία ΙίίΐβΓαίαΓβ Γβΐί^ίβαδβ βοηδίίίααίί Ια Εαδβ άβ 1’βη~ 

δβί^ηβπιβηί. Μαίδ ααδδί Ιβδ δβίβηββδ ν βίαίβηί βαίίίνβδ. Εη πιβπιβ ίβπιρδ 
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οη ί&οΗ&ΐί α ΓβΙβνθΓ ΙβυΓ πιογ&1 βί 1β άβδίΓ άβ Ια ΙΐΓβΓβίΐοη ηαίίοηαΐβ. Εη 
δί^ηαίβηί Ιβδ Γβδηΐίαίδ άβ Γαόίίνίίβ βάηβαίΐνβ άβ ΙΈβοΙβ ΟοηΓοηΙί-ίοΙιβδίηβ 
1’αηίβηΓ Γβηι&Γςυθ 8θη ίηάβρβηάαηββ άβ ίβηάαηββδ βοηδβΓναίπββδ άβ 
ΓΕ^Ιΐδβ. . . : ■ 

I β αη - Τ Λ. Ρ α ρ α ά ίΊη ί Ι τ ί ο ιι, Αη αηβίβηΐ %τββ\ί ηιόΙί{ αηά ϊΐιβ 
{(ώΐββ ίη βοάβχ Vαΐίβαηιιε Οτ. 1139, ρρ. 241 - 263, (Γβδηηιέ βη αη^Ιαίδ) 

• ν. ρρ.-264 - 266. 

Ο β ο γ § β 8 Β ίιηί Ιΐ'οΐι αΙΙΪ8, Βββ βξΙΪ8β8 άιι ί^ρβ άβ Ια βνοίχ ίηβοΗΐβ 
ά'ίίαΐΐβ ΜβΓίάίοηαΙχβί άβ8ίοίΙβ, ρρ/ 247 - 334. 

Εη βίηάϊαηί άβδ ρΓοΕΙβπιβδ Γβίαίίίδ αηχ β§1ΐδβ8 άιι ίγρβ άβ ]α ογοιχ 
ίηδοηίβ, ^’αί Γβηηί Ιβδ ρΐαηδ βί Ια ΙήΙάΐο^ΓαρΙιίβ ρπηβίραΐβ, άβδ ηιοηη- 

ηιβηΐδ ο|ίιΐ 8β ίΓοηνβηί βη Μα^ηβ Οτβββ Εγζαηίίηβ. Εβ ηιαίβπβΐ, ά’ηηβ 
^Γαηάβ ηίΐΐϊίβ ροηΓ Ιβδ ηΓοΙιβοΙο^η’βδ βί Ιβδ βΓβΙιϊίββίβδ, δβ ρΓβδβηί άαηδ 
ΡαΓίΐβΙβ αρΓβδ ηηβ ΐηίΓοάηβίίοη Βίδίοπςηβ βί Ια τββχαιηβη άβδ ςηβίςηβδ 
άαίβδ (Οαίίοΐΐβα άβ 3ίάό, δ. Μ&γοο άβ Βοδβαηο βίβ.). Οαηβ ΓαΓίϊόΙβ 
δ’βχαπηηβηί αιΐδδΐ Ιβδ ββΐί’δβδ α βοηροΐβδ βί Ιβδ βΐιαρβίΐβδ δοηίβΓΓβίηβδ 
(βΓγρίβδ ηιρβδίΓβδ) ά’ΑροιιΙίβ. 

Εα ηιΟΓρίιοΙο^ΐβ βΓβΙιίίββίηΓβΙβ άβδ β^ΐΐδβδ, ηοί δβ δί^ηαΐβ, ραΓ δα 
δπηρίΐβίίβ β8ί ίηίΊηβηβββ ά,β Εβαηβοηρ ραΓ ΓβΓβΕίίββίηΓβ ,Βγζαηίΐηβ άβ Ια 
ίτΓβββ βί άβ ΓΑδΐβ ΜϊηβυΓβ βί ηοη8 ροανοηδ άΪΓβ ηιιβ Ιβδ β§1ΐδβδ δοηί 
«ίοΓηιβδ ΐπιροΓίββδ» άβ Βγζαηββ βί ηοη ά’ιιηβ βνοΐιιίΐοη Ιοβαΐβ. 

Μα τ ία Η έ τέ ί ί, Ββ, τβββη8βιηβηΙ άβ8 έξΙΪ8β8 βί άβ8 ιηοηα8ΐέι·β8 άαη&' 

ία Γββίοη άβ Βα Οαηββ ά Γαη 1637, ρρ. 335 - 388. 

Εβδ νβηΐίίβηδ Οηί ίοιι]ουτδ ηιαηίίβδίβ υη νίί ίηίβΓβί ροηΓ ΓβηΓβ^ίδίΓβ- 

ηαβηί άβδ Γβνβηιιβδ βί άβδ Εΐβηδ άαηδ Ιβδ ραγδ ηη’ΐΐδ αναίβηί οββηρβ. 

Ρβηάαηί Ιβδ ηηαίΓβ δίββίβδ άβ ΙβιΐΓ οββηραίίοη α Γίΐβ άβ ΟΓβίβ οηί ΐ’βάΐ^β 
ρΙάδίβιΐΓδ Γβββηδβιηβηίδ άβ ρορηΐαίΐοη, άβδ γΐ]1α§βδ, άβδ Είβηδ ίβυάαίαΐΓβδ 
βη βββίβδΐαδίΐ^ιιβδ, βοηδβΓνβδ ]ηδφΓα ρΓβδβηί άαηδ Ιβδ αΓβΕίνβδ άβ νβηΐββ. 

Εβ ίβχίβ ΐηβάΐί άιι Γβββηδβιηβηί ρΓβδβηί, ίΓοανβ ραΓ ΓαηίβυΓ άαηδ Ια 
δβΓίό άβδ άοβυίηβηί8 άβδ αιιίοπίβδ Γβ1ΐ§ΐβηδβδ (Εοηδυΐίοπ ίη άυπ) βί βοη- 

ββηιαηί Ιβδ β§Ιίδβδ βί Ιβδ πιοηαβίβΓβδ άβ Ια Γβ§ίοη άβ Εα Εαηββ ρΓβηά ιιηβ 
ΐιηροΓίαηββ δρββίαΐβ, βίαηί άοηηβ (^ιι’ίΐ βδί Γηηΐθ[υβ άοβυιηβηί άβ ββ §βηΓβ 
δβ ΓβρροΓίαηί ά Ια Γβ^ίοη άβ Εα Οαηββ. ΑρΓβδ αηβ ΕΓβνβ ρΓβίαββ ΓαηίβυΓ 
άοηηβ 1β ίβχίβ ίηίβ^ΓβΙβηιβηί, άϊνίδβ βη ραΓα§ταρΕβδ ηηΐ οηί βίβ ηυηιβΓο- 

ΐβδ. Οβυχ ίηάίοβδ Γυη ροηΓ Ιβδ ηοπίδ άβ Ιίβαχ βί ΓαηίΓβ ροηΓ Ιβδ ηοηΐδ 

άβδ ρβΓδοηηβδ αηδδί ίάβη ςυ’ηηβ ίαΜβ §βηβΓα1β άβδ β§1ϊδβδ βί άβδ πιοηα- 

βίβΓβδ βοηίβηηβδ άαηδ 1β Γβοβηδβπχβηί, δυΐνβηί αη ίβχίβ βί οοιηρίβίβηί 
Ιβ ροΓίΓβίί δίαίίδίϊ^ηβ άβδ βίαΕΙίδδβηιβηίδ Γβΐί^ΐβηχ άαηδ Ια Γβ^ΐοη άβ 
Ια Οαηββ ρΓβδβηίβ ραΓ Ιβ ίβχίβ πχβηίΐοηηβ. 

ΝέβτοΙοξίβ άβ ΡΓαηζ Οδ1§βΓ, ρρ. 389 - 391. 

€οηιρίβ8-Γβηάυ.8 ραι· Ν. Β. ΤοιηαάαΕΐδ, Τ. Α. Οπίδοροηΐοδ, Ρ. Νΐβοΐο- 
ροηΐοδ, Ν. Ροΐΐίβδ, Α. ΜαΓΕοροηΙοδ, ρρ. 392 - 439. 

ΒυΙΙβΙίη βηΐί^ιιβ ραΓ Ν. Β. Τοηιαάυΐάδ, Α. νυδδϋΐβορουίου, ρρ. 440 - 451. 

Iη{θΓηιαΙίοη8, ρρ. 452 - 469. 

ΒΜίορταρΚίβ 1968, ραΓ Α. ΜβΓΕοροηΙοδ, ρρ. 470 - 480. 

Βίίαη άβ Ια βοοίέΐέ ροη,τ Ι'αηηέβ 1968, ρρ. 483 - 485. 

ΒΪ8ΐβ άβ8 ηιβηώτβ8 άβ ία δοβΐβίέ, ρρ. 486 - 492. 

Κβ8ηιηβ άιι νοίιιιηβ XXX VI, ρρ. 493 - 497. 

ΤαΜβ8, ρρ. 498 - 499. 

ΕηαΙα, ρρ. 500. 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λ<Γ (1968) ΤΟΜΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ : Ιωσήφ Βρυεννίου Δημηγορία 
περί του τής Ιίόλεως άνακτίσματος (1415 μ.Χ.) .. 

Ο ΑΥΤΟΣ : Ό "Ιωσήφ Βρυέννιος περί Ζωγραφικής. 

Κ. ΟυίΕΕΑΝϋ : ΤίίΓΟδ οΐ οίίίοοε άυ Βαε - Ετηρίπϊ Βγζαηΐϊη. Εε 
ΟΐΉΐκΙ ίπίετρι-εΐε, ό μέγας διερμηνευτής .... 

ΡΑυΕ νΑΝ δΙΟΗΕΜ : ΕΉγηιηε ειιτ Νοέ <3ε Κοπιαηοε 1ε Μέΐοάε. 

ΟοηΐΓυΒίίΐοη α: Γέίυόο άοε εοιιτοεε ........ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΤΣΗΣ : Ή πώλησις του ενεχύρου κατά τήν Έκ- 
• * Λ * ·. 1 I · · : 

λογήν των Τσαύρων . 

Ο ΑΥΤΟΣ : Ζητήματα έκ του θεσμού τής προτιμήσεως έν τω βυ¬ 

ζαντινά» δικαίω .. .,··<< 

Ο ΑΥΤΟΣ: Έπί τής νεαρας 72 Λέοντος του Σοφού ... 

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ : Ό πρώτος του Αγίου "Ορους 

"Αθω Ισαάκ .. 
ΑΝΤΟΝΙΟ ΟΑΚΖΥΑ: Οπα όοοίεηιεζίοηο §ΐικ1ίζΐ&πα άι Νΐοείοτο 

Βαεΐΐαοε . 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Φ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ : Θεοδώρου Β' Αασκάρεως 

, ανέκδοτον έγκώμιον προς τον Γεώργιον Άκροπολίτην. 

ΟΟδΤΑδ Ρ. ΚΥΚΚΙδ : Στράτορος = [Πρωτοσ]τράτωρ, ογ εΐταΙοΓ. 

Α ηιϊΐΐίαρ/ ΙπεΙϊΐυΙίοη ΐη ΧνίΚ ΟηΙυΓγ Ογρπι$. 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ Ε. ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ : Ανέκδοτος άκολουθία Γρηγο- 

ρίου του έν Ακρίτα. .*.. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ : Κυριάκός ό Άγκωνίτης . 

ΤΑΣΟΣ ΑΘ. ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ : Σχολή Κουρούτζεσμε . 

ΙΩΑΝΝΗΣ - ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ : Άρχαΐον Ελ¬ 

ληνικόν Μυθογραφικόν θέμα και οί μύθοι του Βατικανού κω¬ 

δικός 1139. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΑΗΣ : Οί σταυροειδείς εγγεγραμ¬ 

μένοι ναοί τής Σικελίας και Κάτω Ιταλίας. 

ΜΑΡΙΑ ΧΑΙΡΕΤΗ : Ή άπογραφή των ναών καί των μονών τής 
περιοχής Χανίων τού έτους 1637 . 

Σελ. 

1 - 15 

16 

17- 26 

27- 36 

37- 44 

45 - 54 

55- 69 

70- 80 

81 - 103 

104 - 118 

119 - 138 

139 - 151 

152 - 160 

161 - 240 

241 - 266 

267 - 334 

335 - 388 

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ : Ν ι κ. Β. Τωμαδάκης: Ρπιηζ ϋοίμετ 
(1891 - 1968) . 389 - 391 

Περιεχόμενα 499 

Σελ. 
ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΙ : Ύπό Ν. Β. Τ ω μ α δ ά κ η, Τάσου Άθ. 

Γριτσοπούλου, Παναγιώτου Γ. Νικολο- 

πούλου, Νικολάου Γ. Πολίτου καί "Αθανα¬ 

σίου Φ. Μαρκοπούλου . 392 - 439 

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ : Ύπό Ν. Β. Τ ( ω μ α δ ά- 

κ η) καί "Αγνής Βασιλικοπούλου . 440 - 451 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ (Τά Συνέδρια Κρυπτοφέρρης, Βησσαρίωνος, Ένετίας. 

Μνημόσυνον Κ. Πάλαιολόγου. Μνημόσυνον Στεφ. Ξάνθου- 

δίδου. Συμπόσιον Βυζαντινής Φιλολογίας. Τά "Επιστημονικά 
Κέντρα τής "Ακαδημίας "Αθηνών, Γενικά "Αρχεία τού Κρά¬ 

τους) ............ 452 - 469 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Βυζαντινών δημοσιευμάτων ύπό Ελλήνων υπό 
Άθαν. Φ. Μαρκοπούλου .V.... 1. 470 - 480 

ΛΗΦΘΕΝΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ..... . 481 -482 
• ■ · . >: 

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 1968 483 - 485 

ΠΙΝΑΚΕΣ .... 486 - 492 

ΚΕδΙΙΜΕδ ...... 493 - 497 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λ<Γ ΤΟΜΟΥ.498 - 499 

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ. 500 



Ρ. Υαη 8 ί ε Η ε ηι : ΕΉγηιηε δατ Νοε (1ε Κοηιαηοδ 1ε Μεΐοίΐε. 

ΕΚΚΑΤΑ 

Τ’αυίευΓ ίΐεηί ά ΓεηιεΓαεΓ Ιεε εοΙΙαύοεαΙευΓδ όυ ρτοί. Τοιτιαάαΐίίδ ςυϊ 56 δοηί εβαΓβέδ <3ε 
Ια οοΓΓεοίιοη άεε έρτευνεδ; άεδ ταΐδοηδ ΐηιίερεικίαηίεδ (3ε §2 νοίοηίε Ιυί αναϊεηί εηιρέοΗε 
(1ε δ’εη οεουρεΓ ρετδοηηεΐίειηεηί. Μαΐβτό ίουδ Ιεδ δοΐηδ αρροτίέδ ά Ια οοπτεοίΐοη, Π τεβτείίε 
<3ε (ΙενοΐΓ 5ί§η&1εΓ ηυείφαεδ ειτειίΓδ εί οΓηΐδδίοηδ : 

ρ. 28, ΙΐεΓε 1ϊ§ηε : νεαΐΐΐεζ ΙίΓε ηιεηχϊε αυ Ιίευ (3ε ιηεΐνεδ. 

ρ. 29, 3ΐείπε 1ί§ηε : νευϋΐεζ ίεπηεΓ Ια ρατεηίΐιεδε αρτέδ αΗΙεανδ5. 

ρ. 29, 15ΐεηΐ6 1ϊ§ηε : νευίΠεζ ΙίΓε δεηρίι/Γαιΐεδ αυ Ιίευ (1ε δοηρίπαίτεδ. 

ρ. 29, 19ίέιηε 1ί§ηε : νευίΠεζ εΗαηβετ ; εη. 

ρ. 30, 6ίεηιε ϋ§ηε : νευΐΐΐεζ ίηδέτεΓ δβ (Ιεναηί Γβ/έί'β. 

ρ. 31, Ι,εδ <3ευχ ρΓεηιΐβΓδ τηοίδ (1ε Ια οίίαίΐοη εη ΠεβΓευ οηί έίέ ϊιηρπιηεδ ά οαυδε ίΓυηε 
εΓΓευΓ ίεοΠηίςυε; οη α ΓερΓοιΙυΐΙ υηε 1ϊ§ηε εηίίεΓε δαΓ 1ε εΐίείιε, αυ Ιίευ (3α ραδδα^ε 
ίικίκιυε ραΓ Γαυίευτ άε Ρατΐίεΐε. 

ρ. 36, 3ίέηιε Ιΐβηε (1ε Ια ηοίε : νευίΠεζ 1ΪΓ6 Ιωΐδδεηδ αυ Ιίευ (3ε ^αηδδβη, 

Εη ρΐαδ, νεαΐΠεζ Ιηε οϊέοε, οϊΚοΐ εί Μεηαϊα, ρατίουί οΐι II α έίέ ίηηρπιηε οΐΐίοδ, οΐέοϊ 
εί Μεηαϊα. 

Εηβη, νευίΠεζ ηοίεε ηυε ΓααΙεαπ εδί ΰοιίΓδίβΓ άαηδ Ιβ ααώβ άε Ι'αεεονά ειιΐίιινβΐ όεΙ^ο-ΗεΙΙβηΐ- 

ίξαε, ρουΓ Ιεδ αηηεεδ αοαάέΓηϊςυεδ 1967 - 68 εί 1968 - 69. Εα πεπίϊοη (1ε δοη δίαίυί (1ε ύουΓδίεΓ, 

ςαϊ α όίέ οπαδέ ΐηνοΙοηίαΐΓειηεηί, β^υτε άαηδ Γοπ§ίηα1 άαείγ1ο§ΓαρΗϊε (3ε Γαπείε. 

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ 

σελ. στίχ. αντί γρ. 

243 4 (ύποσημ. 3) δηΐΓίίδ ΡαηεήαίαηίΓα ϊ δηΐτΐίδ ΡαηεαίαηΐΓα 1. 

247 20 έοικεν 
Ο 

έοικεν 
251 10 θέματα. θέματα, 

252 17 ύπενθυμίζουσαν ένθυμίζουσαν 
252 1 (ύποσημ. 3) (ΙεΙΙ <3ε1Γ 
254 6 τινων τινων 
254 προτελευταίος λεο τόπαρδος λεοντόπαρδος 
260 25 ευθέως ευθέος 
260 1 (ύποσημ. 1) οϊς οΐς 
262 15 Ζεηίταόΐαίί ΖεηίΓαΙδΙαίί 
262 8 (ύποσημ. 1) ί. Τ. 

262 10 (ύποσημ. I) ουαίίτε 
-* 

ςμιαίτε 

ΕΞΕΤΥΠΩΘΗ ΕΝ ΤΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΥΡΤΙΔΗ 
ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΙΟΥ 48, ΑΘΗΝΑΙ (707) 

Ό Λ Τ' (1968) τόμος τής ΕΠΕΤΗΡΙΔΟΣ έξετυπώθη τήν 30ήν Απριλίου 
1969 έπιμελείμ τοΰ διευθυντοϋ αύτής καθηγητοϋ κ. Νικολάου Β. Τωμαδάκη 


